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ABSTRAKS  
 

 

Pembelajaran dengan media kartu angka ternyata hanya menghasilkan 42% anak yang 

nmampu mengenal konsep dengan baik. Padahal harapan guru adalah 80% dari jumlah 

anak yang mampu melaksanakan pembelajaran melalui media kancing baju. 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka  

anak melalui media kancing baju pada anak   TK   Pertiwi Temuwangi Pedan kabupaten 

Klaten tahun ajaran 2012/2013 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan setting TK Pertiwi Temuwangi Pedan Klaten Data 

tentang prilaku guru, perilaku siswa, dan situasi kelas dikumpulkan dengan menggunakan 

metode observasi, sedangkan data tentang kemampuan mengenal angka dikumpulkan dengan 

metode penugasan. Analisis data dengan tehnik analisis kritis untuk proses dan tehnik analisis 

komparatif untuk kemampuam mengenal angka   dikumpulkam dengan media kancing baju. 

Kesimpulan hsil penelitian ini adalah bahwa penggunaan media kancing baju dapat 

meningkatkan kemampuam mengenal angka   pada  anak  di TK Pertiwi Temuwangi Pedan  

Klaten. Adapun langkah-lanhkah penggunaan media kancing baju yang berhasil sebagai 

berikut (a) menyiapkan media sebelum anak memasukli ruangan, (b) menjelaskan terlebih 

dahulu kegiatan yang akan dilakukan, (c) menjelaskan media yang akan digunakan, (d) 

menkondisikan suasa yang menyenangkan dan memberi variasi kegiatan yang penunjang,(e) 

menghubungkan angka dengan lambang bilangan dan menghitung jumlah kancing baju, (f) 

menugaskan anak secara individu dengan lembar kerja anak, (g) memberi motivasi anak 

yang belum mampu..  

 

 

Kata kunci : kemampuam mengenal angka   ,media kancing baju 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewariskan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa sehingga membentuk manusia yang berkualitas. Pemenuhan tuntutan 

tersebut, ditempuh jalur pendidikan. Jalur pendidikan merupakan media yang 

efektif.  

Pendidikan bertujuan agar budaya yang merupakan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa dapat diwariskan dan dimiliki oleh generasi muda. Agar tidak 

ketinggalan zaman senantiasa relevan dan signifikan dengan tuntutan  hidup. 

Diantara sekian banyak kemampuan yang perlu diwariskan kepada generasi 

muda adalah mengenal angka, karena mengenal angka merupakan alat yang 

sangat penting untuk mempelajari konsep matematika dasar. 

Kemampuan mengenal angka merupakan bagian dari matematika 

diperlukan untuk menumbuhkembangkan ketrampilan dalam mengenal angka 

yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep 

bilangan yang merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan matematika 

maupun kesiapan untuk mengkuti pendidikan dasar. 

Pembelajaran matematika dasar di TK hendaknya mencakup beberapa 

tingkat pencapaian pembelajaran, diantaranya mengenal konsep banyak dan 

sedikit, membilang banyak benda 1-10, mengenal konsep bilangan, mengenal 

lambang bilangan. Dalam kenyataannya di TK Pertiwi Temuwangi Pedan 

belum dapat mencapai tingkat kemampuan mengenal konsep bilangan atau 

mengenal angka yang cukup/ mengalami hambatan. Hal ini terbukti dengan 

hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap data kemajuan anak 

observasi sekolah bahwa rata-rata kemampuan mengenal angka hanya 25% 

sampai dengan 30% yang memiliki kemampuan mengenal angka secara 

memadai. 

Banyak cara yang telah dilakukan pendidik atau guru untuk mencapai 

tujuan pendidikan prasekolah tersebut, dan salah satunya adalah melalui media 

kancing baju kepada anak. Media ini dipakai untuk mempermudah anak-anak 
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untuk mengenal angka secara nyata dan praktek langsung. Dengan media 

kancing baju anak dapat dengan cepat untuk belajar mengenal angka dan dapat 

praktek langsung dengan benda. Dan dengan media kancing baju guru anak-

anak berlatih untuk keberanian yang akan terus dikembangkan dalam 

kehidupannya sekaligus membantu perkembangan kemampuan mengenal 

angka anak dan pertumbuhan jiwa serta kreatifitas anak tersebut. 

Dengan media kancing baju guru dapat menyampaikan pesan positif 

langsung kepada anak didik. Media ini merupakan sarana langsung dalam 

berlatih menghitung. Sehingga dengan media kancing baju kemampuan 

mengenal angka anak dapat meningkat.  

Namun pada kenyataan yang terjadi bahwa sekarang masih ada guru 

yang mengenalkan angka kepada anak usia dini. Secara langsung dengan 

mengenalkan angkanya. Sehingga banyak anak didik PAUD sampai kelompok 

B masih sulit untuk mengenal angka. Jika kondisi ini terjadi terus menerus 

maka tujuan pendidikan khususnya dalam konsep matematika dasar tidak akan 

tercapai, karena untuk mengenalkan angka kepada anak didik PAUD itu ada 

beberapa tahap-tahapnya, yakni dengan lambang bilangan salah satunya 

seperti media kancing baju. Sehingga anak akan lebih mudah dan cepat 

mengenal angka jika langsung dengan alat peraga. Karena dengan langsung 

dengan alat peraga anak praktek langsung dalam mengenal angka tersebut.  

Mengingat pentingnya kemampuan mengenal angka melalui media 

kancing baju, terutama bagi anak usia dia maka pelu ditanamkan kepada 

generasi-generasi muda, yang ditanamkan sejak kecil. Dalam hal ini, salah 

satu lembaga pendidikan yaitu TK Pertiwi Temuwangi Pedan. Dari observasi 

pendahuluan telah diketahui bahwa TK Pertiwi Temuwangi Pedan ini terletak 

didaerah Temuwangi, Pedan, Klaten. Adapun kegiatan proses pembelajaran 

sehari-harinya telah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa jawa. 

Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka melalui media 

kancing baju perlu waktu yang relatif lama, peneliti tertarik untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal angka kepada anak usia dini melalui 

media kancing baju di TK Pertiwi Temuwangi Pedan.  
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Oleh Karena itu peneliti tertarik mengambil judul “Meningkatkan 

Kemampuan Mengenal angka pada Anak Usia Dini melalui media kancing 

baju di TK Pertiwi Temuwangi Pedan.  

Uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  

Apakah kemampuan mengenal angka dapat ditingkatkan melalui media 

kancing baju di kelompok B TK Pertiwi Temuwangi Pedan Tahun Ajaran 

2012/2013 

Dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : Untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal angka melalui media kancing baju di 

kelompok B TK Pertiwi Temuwangi Pedan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 

a. Supaya anak tertarik akan kegiatan mengenal angka melalui permainan. b. 

Supaya anak mampu berfikir secara spontan dan sistematis sejak dini melalui 

permainan mengenal angka. c. Supaya anak mengetahui dasar-dasar 

pembelajaran mengenal angka pada saatnya nanti akan lebih siap mengikuti 

pembelajaran konsep matematika pada jenjang selanjutnya yang lebih 

kompleks. 

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas maka manfaat yang 

diharapkan yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan mengenal 

angka melalui media kancing baju anak dalam proses pembelajaran. 2. 

Diperoleh startegi pembelajaran yang tepat dalam pelajaran matematika 

(mengenal angka). 3. Diperoleh masukan bagi sekolah dalam usaha perbaikan 

proses pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah.  

 

 

3.  Metode Penelitian   

 

Penelitian ini dilakukan di TK Pertiwi Temuwangi Pedan Klaten. 

Sekolah ini dipimpin oleh Dwi Suwartini selaku kepala sekolah yang 

membawahi 1 orang guru, bertindak selaku Guru TK. Sekolah ini memiliki 1 

ruang kelas, 1 ruang guru, dan kepala sekolah, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 

serta parkir guru yang sederhana.  
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Alasan pemilihan TK Pertiwi Temuwangi Pedan Klaten sebagai lokasi 

penelitian adalah karena sekolahan ini berstatus yayasan,  mempunyai prestasi 

baik dan letaknya yang strategis. Selain itu tenaga kerja pengajar yang ramah, 

sopan dan mempunyai alat peraga yang komplit. Alasan lain karena peneliti 

bekerja di TK tersebut sehingga peneliti dengan mudah memperoleh data yang 

lebih lengkap juga waktu yang lebih lama dalam penelitian. 

Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 

2012/2013. Kelas yang dipakai sebagai subjek penelitian adalah anak-anak TK 

Pertiwi Temuwangi Pedan. Penelitian diusahakan dari kelompok yang 

memiliki tingkat hiterogenitas yang tinggi, baik dalam hal kebahasaan maupun 

keaktifan dalam mengenal angka. Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap 

sebagai berikut : a. Tahap Persiapan meliputi : pengajuan judul, pembuatan 

proposal, survey di sekolah yang bersangkutan, pemohonan ijin serta 

penyusunan instrument penelitian di lakukan pada bulan Agustus 2012. b.

 Tahap Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan uang berlangsung 

dilapangan meliputi : perencanaan tindakan, implementasi tindakan, 

pengamatan kelas, refleksi, analisis, dan intreprestasi data, perumusan hasil 

kegiatan, jangka waktu yang dibutuhkan dua bulan mulai bulan Agustus 

sampai September 2012. c. Tahap  akhir adalah pengolahan data dan penyusun 

laporan penelitian dilaksanakan mulai akhir Oktober 2012. 

Subyek penelitian ini adalah anak TK Pertiwi Temuwangi Pedan 

pelajaran 2012/2013 dengan pertimbangan bahwa anak didik pada sekolah ini 

memiliki kemampuan dalam mengenal angka masih kurang yang berjumlah 

12 anak untuk anak laki-laki 6 dan anak perempuan 6. Dalam penelitian ini 

dipilih satu kelas yaitu anak didik kelompok B dan guru. Pemilihan dan 

penentuan subyek penelitian ini berdasarkan pada purposive sampling (sample 

bertujuan), yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengenal angka 

anak dalam pengenalan konsep matematika dasar. 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam 

mengumpulkan data dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab 

persoalan yang dihadapi (Suharsini Arikunto, 1996:150). 
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Penelitian tindakan kelas adalah upaya mengujicobakan ide-ide 

kedalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh 

dampak yang nyata dari situasi (kemmsi dalam syamsudin, 2007:192). Secara 

praktis penelitian tindakan secara umum digunakan meningkatkan 

kemampuan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dapat berupa kelas 

maupun kelompok yang yang berbeda disebuah lembaga yang bermaksud 

meningkatkan kualitas kerjanya. 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK) atau dalam 

bahasa Inggris sering disebut Classroom Action Research (CAR) yaitu 

merupakan suatu percermatan terhadap kegiatan-kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama (Suharsini Arikunto, 2007). Penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui media kancing baju. 

Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tentang peningkatan 

kemampuan mengenal angka melalui media kancing baju Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut : a. Peningkatan 

Kemampuan Mengenal Angka Anak,Pengumpulan data untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan mengenal angka anak digunakan teknik observasi 

yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan teliti, cermat, 

dan hati-hati terhadap fenomena yang sesungguhnya tentang pembelajaran 

meningkatkan kreativitas anak. Observasi ini ditujukan kepada anak sebagai 

subjek penelitian. Observasi yang dilakukan meliputi kemampuan mengenal 

angka anak yang dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan 

melalui kegiatan media kancing baju. b. Penerapan Media Kancing Baju, 

Metode pengumpulan data yang digunakan. untuk mengetahui pelaksanaan 

media kancing baju guru agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Pelaksanaan observasi 

ini ditujukan kepada guru sebagai pelaksana pembelajaran. Adapun 

komponen yang diobservasi dalam penerapan media kancing baju antara lain 

: saat pembukaan, pelaksanaan inti kegiatan, maupun pemberian kesimpulan. 
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catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama pembelajaran 

yang diperoteh peneliti yang tidak teramati dalam lembar observasi. Bentuk 

temuan ini berapa aktivitas siswa dan permasalahan yang dihadapi selama 

pelaksanaan kegiatan berlangsung. 

Analisis Data adalah proses menyeleksi, menyederhanakan, 

memfokuskan, mengabstaksikan, mengorganisasikan data secara sistemetis 

dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk 

menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian 

 

4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan observasi kegiatan guru pada siklus II didapatkan hasil 

yang menunjukkan peningkatan dalam proses pembelajaran dalam 

menyampaikan materi mengenal angka dalam mengenal konsep media 

kancing baju.Adapun prosentase keberhasilan penilaian tiap siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Setelah dilaksanakan pembelajaran mengenal angka dalam media 

kancing baju terlihat respon anak di TK Pertiwi Temuwangi Pedan, Klaten 

tahun pelajaran 2012/2013 sangat baik, yaitu anak terlihat lebih tertarik dan 

berminat dalam pembelajaran dan anak lebih aktif dan antusias dalam 

bertanya dan bekerja sama dengan temannya. Tidak terlihat lagi anak yang 

kurang memperhatikan pembelajaran, ramai sendiri, dan mengobrol sendiri 

seperti pada kondisi awal. Dengan menggunakan kartu angka, anak lebih suka 

untuk media pembelajaran oleh guru dalam pembelajaran media kancing baju 

pada anak. 

Paparan di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan media kancing baju. Pada pra 

siklus ketuntasan anak dalam mengenal angka saat pembelajaran sebanyak 4 

anak atau 25%, pada siklus I putaran I dengan menggunakan media kancing 

baju yang baik 6 anak atau 57%, siklus I putaran kedua yang baik 8 anak atau 

67%. Dengan menggunakan media kancing baju ketuntasan anak dalam 

mengenal angka saat pembelajaran di siklus II putaran I ada 10 anak 71%, 

siklus II putaran kedua yang tergolong baik ada 12 anak atau 75%. 
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Berdasarkan peningkatan setiap siklus maka dapat disimpulkan bahwa 

media kancing baju dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka dalam 

media kancing baju anak di TK Pertiwi Temuwangi Pedan Klaten. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Anggani Sudono (2000 : 7) yang 

mengatakan bahwa permainan yang digunakan oleh anak untuk memenuhi 

naluri dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui berbagai 

metode salah satunya media kancing baju. 

Pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran telah ada kemajuan pada 

semua kegiatan sehingga evaluasi dan refleksi telah diterapkan oleh guru 

dengan baik.Pada siklus II dapat dikatakan bagus karena telah berhasil 

meningkatkan persentase keberhasilan belajar anak karena telah memenuhi 

target ketuntasan belajar anak sebesar 75% sehingga pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil pada siklus II ini. 

Dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam 

usaha meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengenal konsep setelah 

menggunakan media kartu angka siklus II dapat dikatakan bagus karena telah 

berhasil meningkatkan persentase ketuntasan belajar anak karena telah 

memenuhi target belajar anak sebesar 75% sehingga pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil pada siklus II ini. 

Salah satu paling buruk yang dapat dilakukan seorang pendidik anak 

prasekolah dengan alasan mengajar adalah menginterupsimkegiatan bermain 

anak, untuk melakukan sesuatu yang ia pikir lbih penting. Dan salah satu hal 

yang terbaik  yang dapat dilaskukan seorang pendidik anak prasekolah adalah 

memfasilitasi serta berpartisipasi dalam permainan ( J.Ronald Lally dalam 

Play ) 

Berdasarkan keberhasilan penelitian ini melalui siklus I dan siklus II 

dengan menggunakan media kancing baju, maka hipotesis yang mengatakan 

Peningkatan kognitif dalam mengenal angka pada anak kelompok B di TK 

Pertiwi Temuwangi Pedan, Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 terbukti 

kebenarannya. Menurut Montolalu dkk (2009) dalam bukunya materi pokok 

bermain dan permainan anak. Bermain merupakan suatu kebutuhan yang 
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perlu agar ia dapat berkambang secara wajar dan utuh, menjadi orang dewasa 

yang mampu menyesuaikan dan membangun dirinya menjadi pribadi yang 

matang dan mandiri.  

 

Penutup 

Dari keseluruhan pembahasan penelitian tindakan kelas ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Dalam menerapkan permainan untuk meningkatkan kemampuan mengenal 

angka TK Pertiwi Temuwangi Pedan, Klaten dengan cara melakukan 

kegiatan bermain yaitu dengan media kancing baju ini berguna untuk 

bersosialisasi, dan merangsang kemampuan mengenal angka anak.  

2. Hasil Penelitian 

a. Pada kondisi awal dengan menggunakan pengamatan pada saat anak 

belajar di kelas, terlihat anak tidak semangat. Dari hasil pengamatan 

diperoleh hasil bahwa kemampuan mengenal angka anak hanya 

mencapai 42% atau 10 anak yang kemampuan mengenal angka baik 

2,5% atau 4 anak.  

b. Pada siklus I putaran pertama hasil kemampuan mengenal angka 

melalui media kancing baju dari 16 anak yang tuntas dalam 

pembelajaran adalah 7 anak atau 15% dan yang tidak tuntas sebanyak 

11 anak atau 46%. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 12% dari 

sebelum tindakan yang hanya mencapai 40%. Pada siklus I putaran 

kedua hasil mengenal angka dengan media kancing baju dari 7 anak 

yang tuntas dalam pembelajaran adalah 16 anak atau 64% dan yang 

tidak tuntas sebanyak 2 anak atau 13 %. Sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 12% dari siklus I putaran pertama yang hanya mencapai 52%.  

c. Pada siklus II putaran pertama hasil kemampuan mengenal angka 

dengan media kancing baju dari 16 anak yang tuntas dalam 

pembelajaran adalah 10 anak atau 62% dan yang tidak tuntas sebanyak 

1 anak atau 6,2%. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 18% dari I 

putaran kedua yang hanya mencapai 43%. Pada siklus II putaran kedua 
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hasil kemampuan mengenal angka dengan media kancing baju dari 16 

anak yang tuntas dalam pembelajaran adalah 15 anak atau 92% dan 

yang tidak tuntas sebanyak 1 anak atau 8 %. Sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 20% dari siklus II putaran pertama yang hanya 

mencapai 72%. Hasil perbaikan pembelajaran pada siklus II putaran 

kedua sebesar 92% dan rata-rata kemampuan mengenal angka sebesar 

84 diatas 84% menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran siklus II 

putaran II telah berhasil.  

3. Berdasarkan keberhasilan pembelajaran melalui siklus I dan siklus II 

dengan menggunakan media kancing baju, maka hipotesis yang 

mengatakan “Melalui media kancing baju dapat meningkatkan 

kemampuan mengenal angka anak kelompok B di TK Pertiwi Temuwangi 

Pedan Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. terbukti kebenarannya.  

Media kancing baju merupakan suatu cara penyampaian atau penyajian 

materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk permainan dari guru kepada 

anak didik dan berfungsi untuk membantu perkembangan kognitif dan befikir 

anak serta memotivasi anak untuk cinta menghitung. Media kancing baju 

adalah salah satu media pengembangan kognitif yang dapat mengembangkan 

beberapa aspek fisik atau psikis anak TK sesuai dengan tahap perkembangan 

(Dhiene, 2005:50).  

Manfaat yang dapat diambil dari media kancing baju di Taman Kanak-

Kanak adalah melatih daya tangkap, dan daya pikir, daya konsentrasi, 

membantu perkembangan fantasi atau daya imajinasi bagi anak, menciptakan 

suasana yang menyenangkan dan akrap di ruang kelas, mengembangkan 

perbendaharaan angka anak.  

Bentuk penyajian proses pembelajaran di Taman Kanak-kanak adalah 

terpadu antara bidang pengembangan satu dengan lainnya. Setiap metode 

pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu dengan 

adanya pembelajaran terpadu maka pengembangan metode yang bervariasi 

dapat membantu pencapaian tujuan materi pembelajaran.  
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Menurut Dhiene (2005:66) media kancing baju memiliki kelebihan 

antara lain :  

1. Dapat menjangkau jumlah anak yang relatif lebih baik. 

2. Waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.  

3. Pengaturan kelas menjadi sederhana. 

4. Guru dapat menguasai kelas dengan mudah.  

5. Tidak banyak memerlukan biaya 

Kekurangan antara lain : 

1. Anak didik menjadi pasif karena lebih banyak mendengarkan atau 

menerima penjelasan dari guru.  

2. Kurang merangsang perkembangan kreatifitas dan kemampuan anak untuk 

mengutarakan pendapat. 

3. Daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah sehingga kadang sukar 

menyebutkan urutan angka. 

Dari uraian di atas tetang mengenal angka dalam bab ini dapat 

dikatakan bahwa media kancing baju dapat mengembangkan kemampuan 

mengenal angka anak di TK Pertiwi Temuwangi Pedan, Klaten. Hal ini 

dikarenakan pertama media kancing baju pada umumnya lebih berkesan dari 

pada menyebutkan angkanya saja, sehingga pada umumnya media kancing 

baju terekam jauh lebih kuat dalam memori anak. Mengenal angka dapat 

dipraktekkan sendiri sehingga bisa diingat secara utuh selama berpuluh-puluh 

tahun kemudian. Kedua, melalui media kancing baju anak diajar untuk 

mengambil hikmah dari permainan tadi yang untuk kemudian menirukan 

sendiri baik dirumah maupun waktu mempraktekkan bermain dengan 

temannya. 

 

 

 

 

 

 


