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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemmapuan kognitif 

anak usia dini dengan permainan kartu angka dan gambar pada anak kelompok B 

di TK Kanisius Sidaowayah Klaten tahun ajaran 2012/2013. Subjek dalam 

penelitian ini adalah anak kelompok B di TK Kanisius Sidowayah Klaten yang 

berjumlah 20 anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua 

kali pertemuan. Prosedur penelitian ini terdiri dari perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil 

persentase pencapaian setiap anak dengan persentase keberhasilan yang telah 

ditentukan peneliti pada setiap siklusnya. 

Hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan kemampuan kognitif anak 

melalui permainan kartu angka dan gambar. Rata-rata emampuan kognitif anak 

pada prasiklus yang awalnya hanya 40,375% menjadi 66% pada siklus I dan 

bertambah menjadi 80,375% pada siklus II. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan permainan kartu angka dan gambar dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak kelompok B di TK Kanisius Sidowayah Klaten tahun 

ajaran 2012/2013. 
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A. PENDAHULUAN 

Dalam kurikulum Taman Kanak-Kanak tahun 2011, kegiatan berhitung 

terdapat dalam bidang pengembangan kemampuan dasar kognitif yang 

tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir, anak dapat mengolah 

perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif 

pemecahan masalah, membantu anak mengembangkan kemampuan logika 

matematikanya dan pengetahuan akan ruang waktu serta mempunyai 

kemampuan untuk memilih-milih mengelompokkan pengembangan 

kemampuan berpikir dan teliti. 

Pada usia 3 tahun,minat anak terhadap angka sangat besar. Di 

lingkungan kehidupan anak, berbagai bentuk angka sering dijumpai dimana-

mana, seperti pada jam dinding, mata uang, kalender, dan sebagainya. Jadi 

dapat dikatakan bahwa angka telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-

hari dan pada saat inilah permainan berhitung sebaiknya mulai diperkenalkan 

pada anak (Depdiknas, 2000:1). 

Usia dini/pra sekolah merupakan usia yang efektif untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. Upaya 

pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk melalui 

permainan berhitung. Permainan berhitung di TK tidak hanya terkait dengan 

kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental sosial dan emosional, 

karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara menarik dan 

menyenangkan (Depdiknas, 2007:1). 

Permainan berhitung merupakan bagian dari matematika. Permainan ini 

diperlukan untuk menumbuhkembangkan keterampilan berhitung yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang 

merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. 

Kemampuan kognitif perlu dikembangkan agar anak mampu 

mengeksplorasi dunia sekitar melalui panca inderanya sehingga dengan 

pengetahuan yang didapatnya tersebut, anak akan dapat melangsungkan 

hidupnya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga pada 



3 
 

akhirnya akan menjadi individu yang mau menolong dirinya sendiri dan orang 

lain (Sujiono, 2005:1.16). 

Mengingat pentingnya masa ini, maka peran stimulasi berupa 

lingkungan yang kondusif harus disiapkan oleh para pendidik, baik orang tua, 

guru, pengasuh, ataupun orang dewasa lain yang ada di sekitar anak sehingga 

anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. 

Pendidikan anak usia dini diberikan pada awal kehidupan anak untuk dapat 

berkembang secara optimal. 

Upaya pengembangan harus dilakukan melalui kegiatan bermain agar 

tidak membuat anak kehilangan masa bermainnya. Bermain merupakan suatu 

kegiatan yang menyenangkan bagi anak, bermain mambantu anak mengenal 

dirinya, dengan siapa dirinya hidup, serta lingkungan tempat ia hidup. Anak 

dapat memperoleh kesempatan untuk berkreasi, bereksplorasi, menemukan, 

dan mengekspresikan perasaannya dengan bermain. 

Permasalahan yang dihadapi anak didik kelompok B di TK Kanisius 

Sidowayah Klaten yaitu adanya anak yang belum memahami konsep bilangan, 

mengurutkan bilangan, dan menghitung hasil penjumlahan. Ada anak yang 

masih terbalik dalam menuliskan angka karena rendahnya kemampuan 

kognitif anak terutama berhitung permulaan. Pada saat ini, banyak orang tua 

yang mengharapkan anaknya jika keluar dari TK nanti sudah bisa berhitung 

dan membaca dengan lancar tanpa memperhatikan aspek bermain yang 

dibutuhkan anak. Apabila masalah ini tidak segera mendapat solusi, akan sulit 

untuk mendapatkan hasil belajar anak didik yang memuaskan. 

Hal tersebut bisa terjadi karena metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran kurang tepat, alat peraga yang digunakan kurang menarik, dan 

kurangnya kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

sehingga anak-anak kurang berminat mengikuti pelajaran da tidak 

memperhatikan apa yang dijelaskan guru. Salah satu solusi untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak didik kelompok B TK Kanisius 

Sidowayah ini adalah dengan permainan kartu angka dan gambar. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak melalui permainan kartu angka dan gambar terutama untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan kartu 

angka dan gambar pada anak kelompok B di TK Kanisius Sidowayah Klaten 

tahun ajaran 2012/2013. 

 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. Arikunto (2006:91), 

menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. 

Karakteristik PTK adalah: (1) penelitian berawal dari kerisauan guru akan 

kinerjanya, (2) penelitian melalui refleksi diri; (3) penelitian dilakukan di 

dalam kelas sehingga fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran; (4) 

tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran. 

Penelitian dilakukan di TK Kanisius Sidowayah Klaten pada semester 

ganjil, selama kurang lebih tiga bulan yang dimulai dari Agustus 2012 sampai 

dengan bulan Oktober 2012. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelompok B di TK Kanisius Sidowayah yang berjumlah 20 siswa, terdiri dari 

6 putra dan 14 putri. Dalam kelompok B ini, anak-anak memiliki kemampuan 

kognitif yang masih rendah. 

Langkah-langkah atau prosedur penelitian yang digunakan untuk 

melaksanakan siklus adalah dengan observasi awal sebelum dilakukan 

tindakan penelitian (prasiklus). Prasiklus dilakukan untuk mengetahui kondisi 

nyata di lapangan tentang kemampuan kognitif anak terutama kemampuan 

berhitung permulaan. Setelah mengetahui kondisi awal tingkat kemampuan 

kognitif anak yang masih rendah, kemudian dilakukan pemberian tindakan 
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yang berupa siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 

menggunakan dua siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari dua 

pertemuan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan berupa daftar nilai siswa dan 

persentase keberhasilan siswa. Peneliti mengumpulkan data pada setiap 

kegiatan observasi pelaksanaan siklus PTK, kemudian dianalisis secara 

deskriptif komparatif menggunakan teknik persentase untuk melihat 

kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, menganalisis 

tingkat keberhasilannya, kemudian dikategorikan dalam klasifikasi berhasil 

dan belum berhasil. Sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa 

wawancara dan dokumentasi.  

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan 

teknik pengambilan data yang dapat berupa observasi secara langsung dari 

siswa itu sendiri, proses, dan hasil karya anak pada saat pembelajaran. 

Sedangkan, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang 

biasanya berupa data dokumentasi dari arsip-arsip resmi (Azwar, 1997:36). 

Sumber data primer yang digunakan berupa observasi siswa dan hasil karya 

anak. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumentasi 

kegiatan saat pembelajaran. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui 

observasi dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan pada kelas 

yang dijadikan objek penelitian agar mendapatkan gambaran secara langsung 

kegiatan anak di kelas. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru, 

dan anak didik untuk mengetahui respon mereka tentang pembelajaran. 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama pembelajaran 

yang diperoleh peneliti yang tidak teramati dalam pedoman observasi. 
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Dokumentasi digunakan untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan 

arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Sebelum melakukan penelitian diperlukan alat bantu untuk mengukur 

perkembangan kemampuan anak, sehingga peneliti membuat instrumen 

penelitian terlebih dahulu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Lembar observasi upaya peningkatan kemampuan kognitif, yang berisi 

tentang catatan hasil pelaksanaan kegiatan mengenai permainan kartu 

angka dan gambar. Prosedur penyusunan dan pengisisn lembar observasi 

ini adalah: 

a. Menentukan indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan kognitif anak, yaitu: (1) menyebutkan hasil penambahan 

(menghubungkan dua kumpulan benda); (2) membilang/menyebut 

urutan bilangan dari 1-20; (3) membilang dengan menunjuk benda 

(mengenal konsep bilangan dengan benda-benda sampai 10), dan (4) 

menghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan benda 

sampai 10. 

b. Menjabarkan indikator ke dalam butir-butir amatan yang 

menunjukkan pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika 

melaksanakan kegiatan yaitu: (1) dapat menghitung jumlah, dapat 

menyebutkan hasil penambahan, dapat mengerjakan tugas dengan 

teliti dan benar; (2) anak dapat menyebutkan urutan bilangan dari 1-

20, dapat membilang/mengurutkan bilangan dengan runtut, dapat 

mengerti angka; (3) dapat mengenal konsep bilangan, dapat 

membilang dengan benda, dan (4) anak dapat menghubungkan 

lambang bilangan dengan jumlah benda, dapat menghitung jumlah 

benda dan mencocokkannya dengan lambang bilangannya. 

2. Membuat lembar tabulasi skor kemudian membandingkan hasil 

persentase pencapaian anak dengan persentase keberhasilan yang telah 

ditetapkan peneliti di setiap siklus. Sebelumnya ditentukan terlebih dahulu 

deskriptor butir amatan dengan pemberian skor, ketentuannya sebagai 
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berikut; skor 4 jika anak mampu, skor 3 jika anak mampu dengan sedikit 

bantuan, skor 2 jika anak mampu dengan banyak bantuan, dan skor 1 jika 

anak tidak mau mencoba. 

3. Lembar observasi penerapan permainan kartu angka dan gambar dalam 

upaya peningkatan kemampuan kognitif anak melalui permainan kartu 

angka dan gambar. Komponen yang dinilai meliputi: pendahuluan, 

pelaksanaan, inti, penggunaan media, dan penutup yang dilakukan pada 

waktu pembelajaran berlangsung. Pencatatan observasi dilakukan dengan 

memberi tanda checklist pada kolom “Y” jika aspek itu dilakukan oleh 

guru dan “T” jika tidak dilakukan. 

4. Lembar catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat semua kejadian 

yang terjadi di luar perencanaan atau mencatat permasalahan-

permasalahan yang muncul pada waktu dilaksanakan kegiatan. 

Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan tercermin dengan adanya 

peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan kognitif anak terutama 

dalam hal berhitung permulaan. Persentase keberhasilan yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti yaitu 60% untuk siklus I, 68% untuk siklus II, dan 

76% untuk siklus III. Pada penelitian ini target pencapaian keberhasilan sudah 

mencapai 76% pada siklus ke-2 sehingga penelitian dihentikan pada siklus II. 

Data yang dikumpulkan harus diusahakan kevalidannya. Untuk 

menjamin keabsahan dan kebenaran data, maka dipilih dan digunakan cara-

cara yang tepat untuk memperoleh data. Menurut Patton yang dikutip Puspita 

(dalam http://3lox.wordpress.com)  ada 4 macam triangulasi sebagai teknik 

untuk pemeriksaan keabsahan data, yaitu: triangulasi data, triangulasi 

pengamat, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Penelitian ini 

menggunakan triangulasi data karena menggunakan berbagai sumber data 

seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang 

berbeda. Penelitian ini dapat memanfaatkan sudut pandang guru, sudut 

pandang siswa, dan sudut pandang peneliti. Guru dapat menjelaskan tentang 

maksud dan tujuan pembelajaran, anak dapat melakukan apa yang ditugaskan 

http://3lox.wordpress.com/
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guru. Dari data yang diperoleh dibandingkan sehingga peneliti dapat menguji 

kebenarannya. 

Pada penelitian tindakan kelas ini, teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif komparatif berdasarkan hasil observasi kegiatan 

pembelajaran, yang digunakan untuk melakukan refleksi, agar peneliti dapat 

menentukan tindakan yang akan diambil pada siklus berikutnya. Analisis data 

kemampuan kognitif anak dilakukan dengan membuat tabulasi skor 

peningkatan kemampuan kognitif anak persiklus kemudian menghitung 

persentase pencapaian yang diperoleh setiap anak. Langkah selanjutnya 

adalah membandingkan hasil persentase pencapaian pada setiap anak dengan 

persentase keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan peneliti. 

Penelitian pada setiap siklus akan berhasil jika anak sudah mencapai 

persentase yang telah dilakukan peneliti pada setiap siklusnya, dalam 

penelitian ini mencapai 76%. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi awal (prasiklus), diperoleh hasil bahwa 

kemampuan kognitif terutama dalam berhitung permulaan anak kelompok B 

di TK Kanisius Sidowayah masih rendah. Hal ini terlihat dari persentase 

pencapaian kemampuan kognitif anak satu kelas hanya 40,375% saja yang 

bisa berhitung permulaan sesuai harapan. Nilai ini masih jauh dari tujuan 

penelitian. Hal ini diperkirakan karena guru belum menggunakan alat peraga 

atau media yang menarik bagi anak sehingga untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, peneliti perlu melaksanakan tindakan kelas. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada hari Senin, 1 

Oktober 2012 di TK Kanisius Sidowayah Klaten. Peneliti berdiskusi 

dengan guru terutama dalam hal yang akan dilakukan pada kegiatan 

pelaksanaan tindakan siklus I. Peneliti sebagai pelaksana tindakan 

sedangkan guru membantu selama proses pembelajaran juga sebagai 



9 
 

observatory. Adapun tindakan dalam siklus I akan dilaksanakan dalam 

2 kali pertemuan, dimana pertemuan pertama direncanakan pada hari 

selasa, 2 Oktober 2012 dan pertemuan kedua pada hari Kamis, 4 

Oktober 2012. Adapun beberapa hal yang direncanakan pada siklus I 

yaitu: 

1) Mempersiapkan alat peraga yaitu keranjang dan kartu angka dan 

gambar. 

2) Peneliti membuka pembelajaran dengan doa dan salam. 

3) Peneliti membuat kesepakatan bersama pada anak-anak dalam 

bermain kartu angka dan gambar. 

4) Peneliti memberi sedikit gambaran tentang permainan kartu angka 

dan gambar. 

5) Peneliti meletakkan sejumlah kartu angka dan gambar di dalam 

keranjang. 

6) Peneliti meminta anak maju satu persatu, meminta anak 

mengambil kartu angka dan gambar, menanyakan berapa 

jumlahnya, kemudian menghitung dan diletakkan di meja. Anak 

diminta mengambil kartu angka dan gambar lagi, dihitung, dan 

diletakkan  di samping kartu angka dan gambar sebelumnya. 

7) Peneliti meminta anak menghitung jumlah kartu angka dan 

gambar yang sudah diambil anak. 

8) Peneliti meminta kepada anak untuk menceritakan apa yang 

dikerjakan. Misal: “Bu, saya mengambil kartu angka dan gambar 2 

dan 3. Jadi jumlahnya 5” 

9) Peneliti memuji anak. 

10) Peneliti menutup kegiatan dengan bernyanyi bersama, berdoa, dan 

salam. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus pertama dilaksanakan mulai hari Selasa, 2 

Oktober 2012. Pembelajaran ini berlangsung selama 45 menit dan 

bertempat di ruang kelas B TK Kanisius Sidowayah Klaten. 
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Pada pertemuan pertama, peneliti memberi penjelasan tentang 

angka dan cara menjumlahkan. Peneliti memberi contoh cara 

menjumlahkan dengan kartu angka dan gambar. Kemudian peneliti 

meminta anak maju satu persatu, mengambil kartu angka dan gambar. 

Anak diminta lagi untuk mengambil kartu angka dan gambar 

kemudian dijumlahkan. Di akhir kegiatan, peneliti memuji anak.  

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Oktober 

2012. Peneliti melakukan tindakan yang hampir sama dengan 

pertemuan pertama. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

pengenalan penjumlahan melalui permainan kartu angka dan gambar. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dan guru, diperoleh 

hasil sebagai berikut: (1) Ada beberapa anak yang mengeluh jenuh 

karena dalam seminggu ada 2 kali pertemuan dengan permainan yang 

sama, (2) Ada beberapa anak yang masih enggan dan kurang 

memperhatikan pembelajaran, (3) Hasil observasi kemampuan kognitif 

(mengenal penjumlahan) sudah cukup menunjukkan peningkatan yaitu 

anak sebelum tindakan 40,375 %, pada siklus ini mencapai 66%. 

d. Analisis dan Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dan guru 

melakukan analisis terhadap proses pembelajaran dan peningkatan 

kemampuan kognitif anak. Analisis ini dilakukan oleh peneliti dengan 

melihat kekurangan-kekurangan yang ada dengan berpedoman pada 

hasil observasi peningkatan kemampuan kognitif anak. 

Adapun hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa: (1) Ada 

anak yang mengeluh karena terlalu sering melakukan permainan yang 

sama dalam 1 minggu, berarti dapat disimpulkan mereka merasa jenuh, 

(2) Adanya anak yang masih enggan dan kurang memperhatikan 

pembelajaran, mungkin karena guru di dalam memberikan penjelasan 

kurang menarik dan kurang memperhatikan anak, (3) adanya anak 
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yang belum mau mencoba, mungkin karena guru kurang memberi 

perhatian dan motivasi pada anak secara menyeluruh. 

Siklus I sebagian besar anak masih kurang semangat dan aktif 

sehingga siklus I diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan kognitif 

anak melalui permainan kartu angka dan gambar masih rendah. 

Namun, apabila dibandingkan dengan kegiatan sebelum diberi 

tindakan kelas, pembelajaran ini sudah mengalami peningkatan, 

meskipun kecil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa anak yang mampu 

dan semangat dalam melaksanakan kegiatan. Dari hasil analisis 

tersebut, peneliti dan guru merasa bahwa hasil penelitian ini belum 

maksimal. Oleh sebab itu, peneliti dan guru membuat perencanan 

untuk tindakan pada siklus berikutnya. 

Berdasarkan data hasil observasi dan analisis pada siklus I, 

diperoleh hasil rata-rata pencapaian anak sebesar 66%. Dengan persentase 

keberhasilan yang telah ditentukan dalam indikator pencapaian pada siklus 

I yaitu 60%, keberhasilan siklus I sudah tercapai, tetapi masih kurang dari 

indikator pencapaian akhir yaitu 76%. Hal ini menjadikan dasar peneliti 

untuk melakukan tindakan siklus II. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Proses tindakan pada siklus I pada umumnya sudah cukup baik 

namun belum memuaskan. Peneliti masih menemui anak-anak yang 

belum memperhatikan dan belum mau mencoba. Untuk itu peneliti dan 

guru sepakat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Peneliti 

berdiskusi dengan guru untuk menentukan perencanaan pada siklus II. 

Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan 

yaitu, hasi Senin 8 Oktober 2012 dan hari Sabtu 13 Oktober 2012. Hal-

hal yang didiskusikan antara lain: (1) Menindaklanjuti anak-anak yang 

belum mau mencoba, peneliti dan guru merencanakan untuk memberi 

reward dengan memberi cap bintang di tangan anak yang mau 

mencoba, (2) Sedangkan anak yang masih kurang memperhatikan, 
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guru berencana memberikan lembar kerja setelah kegiatan. Selain anak 

dapat lebih memperhatikan, guru dapat mengetahui kemampuan anak 

dalam mengenal penjumlahan, (3) Guru tetap memberi perhatian dan 

motivasi pada semua anak agar lebih semangat dalam kegiatan. 

Adapun tahap-tahap proses pembelajaran pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan alat peraga yaitu keranjang serta kartu angka dan 

gambar. 

2) Peneliti membuka pembelajaran dengan doa dan salam. 

3) Peneliti membuat kesepakatan bersama anak-anak dalam bermain 

kartu angka dan gambar. 

4) Peneliti memberi gambaran sedikit tentang permainan kartu angka 

dan gambar. 

5) Peneliti meletakkan kartu angka dan gambar di dalam keranjang. 

6) Peneliti meminta 2 anak maju bersama untuk lomba, dengan 

perintah yang sama. Peneliti meminta mengambil kartu angka dan 

gambar, menanyakan berapa jumlahnya, kemudian menghitung 

dan diletakkan di meja. Anak dminta mengambil kartu angka dan 

gambar lagi, dihitung dan diletakkan di samping kartu angka dan 

gambar sebelumnya. 

7) Peneliti meminta anak menghitung jumlah kartu angka dan 

gambar yang sudah diambil anak. 

8) Peneliti meminta kepada anak untuk menceritakan apa yang 

dikerjakan. Misal: “Bu, saya mengambil kartu angka dan gamabr 2 

dan 3, jadi jumlahnya 5” 

9) Peneliti memotivasi dan memuji anak. 

10) Peneliti menutup kegiatan dengan bernyanyi bersama, berdoa, dan 

salam. 

Secara umum prosedur pembelajaran pada siklus II hampir sama 

seperti proses pembelajaran pada siklus I, hanya saja diberi variasi 
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agar suasana lebih menyenangkan dan anak tidak mengalami 

kebosanan. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, tindakan 

pada siklus II dilaksanakan mulai hari Senin 8 Oktober 2012 di ruang 

kelas B TK Kanisius Sidowayah Klaten. 

Peneliti pertama-tama mengkondisikan anak-anak agar siap 

untuk belajar bersama. Peneliti memulai pembelajaran berhitung 

dengan membuka pertemuan dengan berdoa, salam, dan bernyanyi. 

Peneliti memberi penjelasan tentang penambahan dengan kartu angka 

dan gambar, kemudian peneliti meminta 2 anak untuk lomba secara 

bergantian, 2 anak diminta maju bersama dan mengerjakan perintah 

yang sama agar lebih semangat. Anak diminta mengambil kartu angka 

dan gambar, menanyakan angka dan jumlah gambar. Anak diminta lagi 

untuk mengambil kartu angka dan gambar kemudian dihitung dan 

dijumlahkan. Setelah selesai, peneliti memberi motivasi dan memuji 

anak. Kegiatan berlanjut sampai semua anak diberi kesempatan untuk 

maju. Kemudian peneliti memberi stempel bintang pada anak yang 

mau mencoba sambil terus memotivasi anak. Setelah itu, peneliti 

memberikan lembar kerja kepada anak, selain agar anak lebih 

memperhatikan juga untuk mengetahui kemampuan anak dalam 

mengenal penjumlahan. Peneliti melakukan review cara 

menjumlahkan. Setelah semuanya selesai, peneliti menutup dengan 

doa dan salam. 

Uraian di atas merupakan proses pembelajaran pada siklus II 

pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 

Sabtu, 13 Oktober 2012 dengan kegiatan yang hampir sama dengan 

pertemuan hari pertama. 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan pada saat kegiatan pengenalan 

penjumlahan dengan kartu angka dan gambar. Peneliti dibantu oleh 
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kolaborator mengamati kemampuan mengenal penjumlahan dan 

membilang. Peneliti mengamati anak pada waktu proses pembelajaran, 

pada siklus II ini anak-anak merasa senang dan bersemangat dalam 

bermain kartu angka dan gambar. Tetapi dalam siklus II ini masih ada 

anak yang tidak fokus pada pembelajaran. Penugasan yang diberikan 

oleh peneliti juga dapat dikerjakan dengan baik, adapun untuk 

pembelajaran kognitif anak dalam satu kelas sudah ada peningkatan 

menjadi 80,38% dibandingkan siklus I yang baru 66 %. 

d. Analisis dan Refleksi 

Proses pelaksanaan tindakan pada siklus II sudah baik. 

Kelemahan yang ada pada siklus I dapat diatasi dengan baik. Hal ini 

membuat kualitas pembelajaran kognitif anak mengalami peningkatan. 

Peningkatan kualitas pembelajaran terlihat dengan tercapainya 

indikator yang ditetapkan oleh peneliti.  

Adapun masih ditemukannya beberapa anak yang kurang 

memperhatikan tetapi tidak menjadi masalah dalam proses 

pembelajaran karena kita tahu bahwa kemampuan, daya tangkap, dan 

karakteristik anak didik berbeda-beda. Meskipun penelitian tindakan 

pada siklus II masih ada sedikit permasalahan yang belum dapat 

teratasi, tetapi pembelajaran kognitif yang telah dilaksanakan 

menunjukkan adanya peningkatan. 

Berdasarkan data hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan kemampuan kognitif anak kelompok B TK Kanisius 

Sidowayah Klaten pada tindakan siklus II sudah sesuai dengan yang 

diharapkan. Walaupun masih ada 3 anak yang belum mampu mencapai 

indikator pencapaian pada siklus II yaitu 68%, tetapi hasil persentase rata-

rata kemampuan kognitif anak pada siklus II yaitu sebesar 80,375% telah 

melebihi indikator pencapaian yang telah ditetapkan pada siklus III yaitu 

sebesar 76%. Dengan demikian, tindakan penelitian dihentikan. 

 

D. SIMPULAN 
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Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah 

dilakukan dalam dua siklus dengan menerapkan pembelajaran bagi siswa 

kelompok B TK Kanisius Sidowayah Klaten, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang dirumuskan terbukti kebenarannya, artinya bahwa melalui 

permainan kartu angka dan gambar dapat meningkatkan kemampuan kognitif 

bagi siswa kelompok B TK Kanisius Sidowayah Klaten tahun ajaran 

2012/2013. 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan permainan kartu angka dan gambar dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak di TK Kanisius Sidowayah Klaten. Hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan persentase kemampuan kognitif dari 

prasiklus 40,375%, siklus I 66% dan siklus II 80,375%. Persentase 

kemampuan kognitif anak dari siklus I ke siklus II meningkat 14,375%. 

2. Variasi pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

peningkatan kemampuan kognitif melalui permainan kartu angka dan 

gambar. 
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