
1

NASKAH PUBLIKASI

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG AWAL
MELALUI METODE PERMAINAN KARTU ANGKA

PADA ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI
KRAJAN 1 JATINOM KLATEN

TAHUN AJARAN 2012 / 2013

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUNARNI

A53B090066

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TAHUN 2012



2

UPAYA MENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG AWAL
MELALUI MEDIA KARTU ANGKAPADA ANAK

KELOMPOK B TK PERTIWI KRAJAN I
KEC. JATINOM KAB. KLATEN

TAHUN 2011/2012

Sunarni (A53B090066), Jatinom Kab. Klaten Tahun 2012/2013, Jurusan
Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

ABSTRAK

Kemampuan berhitung awal anak perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk
meningkatkan kemampuan berhitung adalah dengan menggunakan media kartu
angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan
berhitung dengan menggunakan media kartu angka. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok
B TK Pertiwi Krajan I tahun pelajaran 2012/2013. Adapun Penelitian ini bersifat
kolaboratif antara peneliti dengan kepala sekolah yang juga selaku guru kelas.
Data dikumpulkan melalui observasi, penilaian unjuk kerja, catatan lapangan,
wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data
dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan berhitung anak melalui
media kartu angka, dari kemampuan prasiklus sebesar 57,85%, siklus I 73,57%,
dan peningkatan kemampuan berhitung siklus II mencapai 85,71%. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah penggunaan media kartu angka dapat meningkatkan
kemampuan berhitung awal pada anak kelompok B TK Pertiwi Krajan 1 Jatinom,
Klaten.

Kata Kunci : Kemampuan berhitung, kartu angka.
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PENDAHULUAN

Usia dini atau pra sekolah merupakan usia yang efektif untuk

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. Upaya pengembangan

ini dapat dilakukan berbagai cara termasuk melalui permainan berhitung.

Permainan berhitung merupakan bagian dari matematika terutama konsep

bilangan yang merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika

maupun kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Maka dalam metode

pelaksanaan pembelajaran proses belajar mengajar dilakukan melalui prinsip-

prinsip bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain (Pedoman

Pembelajaran di TK Kurikulum Nasional 2004).

Berdasarkan pengamatan dari penulis diketahui banyak anak-anak yang

mendapatkan nilai dalam berhitung rendah sebelum menggunakan metode

permainan Kartu Angka. Mencermati kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa

pembelajaran berhitung awal belum menunjukkan hasil yang menggembirakan,

demikian pula yang terjadi pada anak kelompok B di TK Pertiwi Krajan I Jatinom

Klaten tahun ajaran 2012/2013.

Rendahnya tingkat keberhasilan pembelajaran berhitung tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu strategi pembelajaran kurang tepat,

fasilitas sumber pembelajaran yang kurang lengkap dan alat peraga yang kurang

tepat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh guru dalam meningkatkan

berhitung awal adalah dengan menggunakan media.

Berkaitan dengan media anak usia dini, maka pengertian media adalah

segala komponen berupa alat fisik yang dapat memotivasi anak dan merangsang

minat belajar anak untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak

usia dini.

Peningkatan kemampuan berhitung awal perlu dilaksanakan karena

didasarkan pada alasan bahwa berhitung awal merupakan aspek pengambangan
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pokok disekolah dan memiliki peranan penting dalam membekali keterampilan

mengenal konsep bilangan, lambang bilangan dan berhitung pada anak.

Dengan kegiatan permainan kartu angka dapat digunakan sebagai langkah

penigkatan konsentrasi anak dalam menentukan ide-ide, mengemukakan pendapat

secara sederhana, keterampilan berbahasa, nilai atau sikap, emosi atau perasaan

daya cipta dan daya fikir

Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan Berhitung Awal

pada anak di TK Pertiwi Krajan I Jatinom Klaten dan Meningkatkan kemampuan

berhitung awal melaluai metode kartu angka pada anak kelompok B TK Pertiwi

Krajan I.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian yang peneliti gunakan adalah TK Pertiwi Krajan I

Jatinom terletak di tengah dukuh Krajan desa Krajan Kec Jatinom. Penelitian

dilakukan pada waktu semester gasal tahun ajaran 2012/2013. Subjek dalam

penelitian ini adalah anak TK Pertiwi Krajan I Jatinom Kelompok B dengan

jumlah 14 anak didik terdiri dari 7 anak laki - laki dan 7 anak perempuan.

Penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian berbasis kelas

kolaboratif, yaitu suatu penelitian yang bersifat praktis, situasional dan

kontekstual berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran

sehari-hari di Taman Kanak-Kanak.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu :

1). Perencanaan tindakan 2). Pelaksanaan tindakan 3).Pengamatan/observasi

4). Analisis dan Refleksi.

Data penelitian ini adalah data dari pembelajaran berhitung awal yang

menggunakan media kartu angka bergambar yang meliputi :

a. Perilaku guru dalam pembelajaran berhitung awal.
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b. Perilaku anak dalam pembelajaran dalam berhitung awal.

c. Situasi kelas waktu pembelajaran berhitung awal.

d. Kemampuan anak dalam berhitung awal.

Sumber data dalam penelitian meliputi sumber data yang berasal dari:

a. Guru b. Anak c. Situasi kelas

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara :

a). Observasi (pengamatan) b). Catatan Anekdot

c). Wawancara d). Catatan lapangan

e). Dokumentasi

Informasi yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti akan dijadikan

data. Ada pun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian

ini adalah triangulasi. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan

analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun tahap-tahap sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

b. Reduksi data

c. Penyajian data

d. Kesimpulan data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran berhitung awal di TK Pertiwi Krajan I sebelumnya

menggunakan media kartu angka tanpa gambar, yaitu guru mengenalkan dengan



7

kartu angka tersebutdan bersama-sama membilang angka 1-10, kemudian anak

diminta membilang dengan kartu angka 1-10.

Dari hasil pengamatan dengan pembelajaran berhitung menggunakan kartu angka

tanpa gambar, ternyata anak kurang tertarik, anak tidak semangat, cepat bosan,

anak sering tidak memperhatikan, pandangan tidak fokus, berbicara sendiri

dengan teman. Berdasarkan dari observasi yang telah dilaksanakan dengan

instrumen lembar observasi kemampuan berhitung awal anak sebesar 57%.

Berawal dari itulah guru mencoba menerapkan penggunaan media pembelajaran

yang lebih menarik yaitu Media Kartu Angka Bergambar. Dari analisis data dan

fakta yang ada di TK Pertiwi Krajan I rendahnya kemampuan berhitung pada saat

sebelum tindakan di sebabkan karena, pembelajaran belum menggunakan media

pembelajaran, pembelajaran belum menerapkan metode belajar sambil bermain,

tapi selalu klasikal dan guru masih kurang inovatif, jadi anak merasa bosan

mengikuti pembelajaran.

Faktor-faktor penyebab masalah antara lain :

1. Guru

Permasalahan :

- Kurang memanfaatkan alat peraga dengan maksimal dan tepat,

terutama dalam kegiatan berhitung

- Kurang bisa mengelola kelas

- Kurang dapat memotivasi anak dalam kegiatan

2. Anak

Permasalahan :

- Anak kurang termotivasi dengan model pembelajaran yang digunakan

guru.

- Bosan dengan model pembelajaran yang monoton

3. Proses Pembelajaran

Permasalah :
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- Kurang memanfaatkan media dan alat peraga dalam kelas, sehingga

anak menjadi bosan

- Pembelajaran masih berpusat pada guru dan bersifat klasikal

4. Kegiatan Pembelajaran

Permasalahan :

- Menggunakan buku majalah dan LKA serta sering menggunakan

metode pemberian tugas dan kurang menerapkan metode bermain

sambil belajar, belajar sambil bermain ( kegiatan pembelajaran

monoton )

5. Lain – lain

Permasalahan :

- Terbiasanya anak untuk belajar selalu gaduh

- Tuntutan wali murid anak harus bisa berhitung dan membaca setelah

keluar dari TK, sehingga seperti ada pemaksaan

- Masyarakat banyak beranggapan bahwa sekolah itu menulis dan

membaca bukan dengan permainan/ menyanyi

Dari faktor-faktor penyebab masalah tersebut di atas, maka perlu adanya

solusi/tindakan pembelajaran yang lebih inovatif yaitu dengan mengadakan

penelitian tindakan, dan media yang dipilih adalah kartu angka.

Penelitian Siklus, Silkus I dilaksanakan mulai hari senin tanggal, 08 Oktober 2012

sampai dengan hari rabu tanggal, 20 Oktober 2012. Pelaksanaan siklus I ada 4

(empat) tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan tindakan, Pengamatan, dan

Refleksi.

a. Perencanaan

1). Mempersiapkan kartu angka dan perlengkapan lain yang

dibutuhkan.2). Waktu pembelajaran selama 60 menit. 3). Membuat
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skenario pembelajaran.4). Rencana pembelajaran menggunakan Rencana

Bidang Pengembangan (RBP)

b. Pelaksanaan Tindakan

a). Mengenalkan angka 1-5 b). Mengenalkan angka 1-7 c). Mengenalkan

angka 1-10

c. Pertemuan pertama

Dilaksanakan pada hari senin, 08 Oktober 2012. Dihadiri oleh 14

anak. Kemampuan mengenalkan angka 1-10, dengan indikator :a).

Berhitung /membilang 1-10 b). Menghitung benda 1-10 c). Menyebutkan

angka yang dilihat.

d. Pertemuan ke II

Dilaksanakan pada hari selasa, 09 Oktober 2012, dihadiri oleh 14

anak. Kemampuan mengenalkan angka 1-15, dengan indikator :a).

Menunjuk lambang bilangan yang disebutkan oleh guru. b). Mengambil

benda sesuai dengan angka yang disebutkan oleh guru. c). Memasangkan

angka sesuai dengan jumlah benda.

e. Pertemuan ke III

Dilaksanakan pada hari rabu, 10 Oktober 2012 dan dihadiri oleh 14

anak didik. Kemampuan mengenalkan angka 1-20, dengan indikator :

a). Mengambil benda dan menghitungnya sendiri, b). Menyebutkan urutan

angka berikutnya saat guru berhenti berhitung. c). Mengurutkan angka

yang ditata acak

Pada siklus I yang berhasil mencapai 70% indikator hanya berjumlah 9 anak.

Sehingga prosentase tingkat keberhasilan berhitung baru mencapai 73.57 %.

Peningkatan kemampuan berhitung awal diharapkan mencapai 85%. Jadi

kekurangan prosentase yang harus dicapai adalah 11.43%.

Dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya tingkat keberhasilan disebabkan

karena :1). Pembelajaran masih didominasi oleh guru.2). Keadakan kelas masih
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gaduh dan berebut bermain dengan kartu angka. Karena media yang disediakan

kurang memenuhi kebutuhan.3). Pemahaman anak masih rendah, hal ini dapat

dilihat dari anak masih belum mengerjakan tugas sesuai perintah guru.4). Masih

ada anak yang belum berani bertanya dan belum berani melakukan unjuk kerja.

(anak kurang antusias).5). Anak masih kurang termotifasi dengan baik.6).

Pembelajaran masih kurang variatif.

Berdasarkan hasil observasi, analisis dan refleksi di atas peningkatan kemampuan

berhitung awal anak sudah cukup baik peningkatannya, namun supaya lebih

optimal, maka akan dilaksanakan perbandingan pra siklus, siklus I dan tindakan

siklus II.

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 20

Oktober 2012. Pelaksanaan siklus II ada 4 tahap yaitu : perencanaan, pelaksanaan

tindakan, pengamatan, dan refleksi

a. Perencanaan Siklus II : 1). Proses pembelajaran harus berpusat pada

anak.2). Skenario pembelajaran diupayakan lebih menarik lagi agar minat

dan semangat belajar anak semakin meningkat.3). Dalam setiap pertemuan

guru perlu mengoptimalkan pemberian motivasi untuk meningkatkan

aktivitas belajar anak.4). Waktu pembelajaran selama 60 menit.5). Dalam

penyampaian perlu adanya variasi-variasi pembelajaran.

b. Rencana pembelajarn menggunakan Rencana Bidang Pengembangan

(RBP) siklus II terdiri dari 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu:1). Pertemuan ke

I, mengenalkan angka 1-10 2). Pertemuan ke II, mengenalkan angka 1-15

3). Pertemuan ke III, mengenalkan angka 1-20.

Secara umum pembelajaran pada siklus II seperti pada siklus I, akan tetapi pada

siklus II ini, tiap-tiap pertemuan peneliti yang bertindak sebagai guru memberi

sedikit variasi dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang baru kepada

anak serta agar anak tidak cepat merasa bosan mengikuti kegiatan pembelajaran

berhitung dengan media kartu angka. Adapun variasi setiap pertemuan adalah
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Pada pertemuan pertama, peneliti memvariasikan pembelajaran dengan bernyanyi

dan tepuk (isi sesuai dengan pembelajaran).

Pertemuan ke dua, Peneliti memvariasikan dengan main tebaktebakan mengenai

berhitung atau dengan soal cerita. Pada akhir kegiatan guru memberikan

pertanyaan, siapa yang dapat menjawab boleh pulang duluan.

Pertemuan ketiga, Peneliti memvariasikan dengan permainan adu kecepatan

(berlomba) antar anak didik dan permainan mencari jejak. Pada akhir kegiatan

ditutup dengan cerita “Aku Keluarga Angka”.Adapun perincian indikator tiap

pertemuan, sebagai berikut : Pertemuan I : 1). Mengenalkan angka 1-10

2).Berhitung /membilang 1-10 3). Menyebutkan angka yang dilihat. 4).

Menunjukkan lambang bilangan yang disebutkan oleh guru.5). Menghitung benda

1-10.6). Mengurutkan angka yang ditata acak 1-10.Pertemuan ke II  :

2).Berhitung / membilang 1-15. 3). Menghitung jumlah benda yang ditunjukkan

4). Mengambil benda dan menghitungnya sendiri. 5). Memasangkan lambang

bilangan sesuai dengan jumlah benda. 6). Mengurutkan angka yang ditata

acak.Pertemuan ke III: 1). Menyebutkan urutan berikutnya saat guru berhenti

menghitung. 2). Mengambil benda sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh

guru. 3). Mengurutkan angka yang ditata acak. 4). Menunjukkan lambang

bilangan yang ditunjukkan guru.

Pada siklus II anak yang berhasil menguasai 80% indikator berjumlah 11 anak,

sehingga prosentase tingkat keberhasilan yang dicapai adalah 85,71%.

Keberhasilan tindakan pada siklus II sudah dicapai.Proses pelaksanaan pada siklus

II sudah baik.Ini membuat kualitas pembelajaran mengalami peningkatan. Hal ini

terlihat dari tercapainya kemampuan berhitung permulaan yang mencapai 85%.

Antusias motivasi maupuan perhatian anak dalam pembelajaran juga meningkat

dengan baik, walaupun masih ditemukan satu dua anak yang masih cukup rendah

kemampuannya, ini dikarenakan usia anak yang masih sangat kecil dibandingkan

dengan teman-temannya, peneliti dan kepala sekolah tidak terlalu
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mempermasalahkan dengan pertimbangan bahwa setiap anak mempuanyai

kemampuan, karakteristik dan daya serap yang berbeda

Berdasarkan analisis dan refleksi , tindakan siklus II dikatakan berhasil. Hal ini

dibuktikan dengan prosentase kemampuan berhitung yang lebih meningkat

dibandingkan dengan siklus I dan sudah mencapai rata-rata prosentase yang

ditargetkan peneiti. Dapat diketahui bahwa kemampuan berhitung anak sebelum

tindakan sampai dengan siklus II menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan

57.85 %, siklus I 73.577 %, dan siklus II mencapai 85, 71 % . Berdasarkan

analisis yang dilakukan oleh peneliti, peningkatan kemampuan berhitung

dipengaruhi oleh media yakni kartu angka, dan metode pendukung yaitu belajar

sambil bermain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tindakan siklus I dan siklus II disimpulkan bahwa

melalui metode permainan kartu angka yaitu untuk kemampuan berhitung awal

pada anak TK Pertiwi Krajan I Kec. Jatinom Klaten.

Hal di nilai berdasarkan dengan menggunakan media kartu angka

kemampuan berhitung anak meningkat sebelum tindakan 57.85%, siklus I sebesar

73.57% dan siklus II mencapai 85,71%.

Jadi dengan menggunakan media kartu angka dapat meningkatkan

kemampuan berhitung awal anak didik TK Pertiwi Krajan I, karena anak usia dini

sedang berada pada masa praoperasional menuju kekongritan sehingga belajar

terbaik adalah menggunakan benda-benda/media.
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