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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan anak melalui permainan kereta bernomor di kelompok B TK Trisula 

Perwari IV Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten tahun 

pelajaran 2012/2013. Sebelum diberikan tindakan, kemampuan berhitung 

permulaan anak masih rendah. Penelitian ini menawarkan metode permainan 

kereta bernomor untuk mengatasi permasalahan tersebut. Subjek pelaksanaan 

tindakan adalah anak kelompok B di TK Trisula Perwari IV yang berjumlah 17 

anak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi sistematis dan 

wawancara. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Prosedur 

dalam penelitian ini meliputi empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah diharapkan dengan permainan kereta bernomor dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan anak kelompok B TK Trisula Perwari IV Klaten 

tahun pelajaran 2012/2013 meningkat minimal 76% dari 17 anak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berhitung permulaan 

anak sebelum diadakan tindakan dengan permainan kereta bernomor hanya ada 

sebanyak 3 anak (17,64%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati 

yaitu menerapkan permainan kereta bernomor siklus I, kemampuan berhitung 

permulaan anak meningkat menjadi 9 anak (52,94%) dan siklus II menjadi 14 

anak (82,35%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas 

ini, terbukti bahwa “diduga melalui permainan kereta bernomor dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak di kelompok B TK Trisula 

Perwari IV Semangkak Klaten tahun ajaran 2012/2013”. 

Kata kunci : kemampuan berhitung permulaan, permainan kereta bernomor. 
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A. PENDAHULUAN 

Manusia sejak dilahirkan sampai memasuki pendidikan sekolah dasar 

merupakan masa keemasan (golden age), sekaligus masa kritis dalam tahapan 

kehidupan manusia yang akan menentukan tahap selanjutnya. Anak usia dini 

adalah anak berumur 0-6 tahun, sedangkan usia TK adalah 4-6 tahun. Batasan 

ini sesuai dengan batasan anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa 

pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lanjut. 

Taman Kanak-Kanak memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

peletakan dasar pendidikan generasi bangsa pada masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan penyelenggara lembaga pendidikan 

anak usia dini perlu mengetahui potensi apa yang dimiliki setiap anak. Setiap 

anak memiliki potensi yang unik, berupa bakat dan keterampilan bawaan yang 

belum diasah sehingga penting untuk mengamati dan menstimulasi anak agar 

tidak salah dalam mengasah bakat dan keterampilan yang dimiliki. 

Masa anak-anak identik dengan masa bermain. Bermain merupakan 

bagian dari perkembangan seorang anak, suatu ekspresi kesadaran akan 

dirinya, pengembangan kapasitas sosial dan fisik seorang anak. Pada saat yang 

sama, anak-anak mengerahkan energi yang ada untuk melakukan aktivitas 

yang mereka sukai. Aktivitas ini akan menstimulasi tingkat perkembangan 

fisik, sosial dan mental mereka lebih jauh. AUD dapat berkembang secara 

optimal melalui bermain. 

Salah satu kemampuan yang harus dikembangkan pada masa ini adalah 

kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung di taman kanak-kanak pada 

dasarnya dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung 

sehingga pada saatnya nanti akan lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung 

pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks (Depdiknas, 2007:2). 
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Permainan berhitung di TK tidak hanya terkait dengan kemampuan berhitung 

permulaan saja, tetapi juga kesiapan mental, sosial, dan emosional sehingga 

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara menarik, bervariasi, dan 

menyenangkan. Guru pada lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak 

hendaknya memiliki kemampuan merancang alat permainan karena alat 

permainan yang dirancang dengan baik akan lebih menarik anak daripada alat 

yang tidak didesain dengan baik.  

Pembelajaran berhitung di TK Trisula Perwari IV Semangkak, Klaten 

dilakukan dengan cara guru berhitung kemudian ditirukan oleh anak-anak. 

Kegiatan ini membosankan bagi anak karena kurang menarik dan tidak 

menyenangkan. Kreativitas guru sangat diperlukan untuk mengatasi 

permasalahan ini. Salah satunya dengan kegiatan berhitung melalui permainan 

yang lebih efektif dan menyenangkan. Salah satu permainan berhitung yang 

bisa digunakan adalah permainan kereta bernomor. 

Pada penelitian permainan kereta bernomor ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak usia dini. Menurut 

Hany (2007:2) prinsip-prinsip permainan berhitung adalah permainan 

diberikan secara bertahap,diawali dengan menghitung benda-benda atau 

pengalaman konkrit yang dialami melalui pengamatan terhadap alam sekitar. 

Dalam permainan kereta bernomor ini pengalaman konkrit dilakukan dengan 

cara guru menyiapkan angka yang ditempel pada gerbong sesuai urutannya. 

Anak mencari lambang bilangan yang akan dipasangkan sesuai dengan urutan 

gerbong dan anak bermain mengurutkan angka dan menyebutkan urutannya. 

Menurut Montolalu (2007:65), salah satu kegiatan yang dapat 

mengembangkan kemampuan berhitung permulaan meliputi kegiatan 

membilang yaitu menyebutkan bilangan. Melalui berbagai aspek seperti 

membilang/menyebut bilangan, mengurutkan, dan menjumlahkan diharapkan 

permainan kereta bernomor dapat meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan anak kelompok B di TK Trisula Perwari IV Semangkak Klaten 

tahun ajaran 2012/2013. 
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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 (2008:91), 

menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu pencermatan 

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

Tempat penelitian dilakukan di TK Trisula Perwari IV Klaten. Hal ini 

berdasarkan hasil survei awal peneliti yaitu terjadi permasalahan terkait 

kemampuan berhitung permulaan anak yang masih kurang. Tahap-tahap 

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dilakukan dari bulan Agustus 2012 

sampai dengan bulan November 2012. Subjek dalam penelitian ini adalah 

guru dan anak kelompok B TK Trisula Perwari IV Klaten tahun ajaran 

2012/2013. Banyak anak ada 17 anak, terdiri dari 6 anak perempuan dan 11 

anak laki-laki. Guru kelompok B ada 1 orang. Sementara itu, kepala sekolah 

dijadikan mitra kolaborasi. 

Langkah-langkah atau prosedur penelitian yang digunakan untuk 

melaksanakan siklus adalah dengan observasi awal sebelum dilakukan 

tindakan penelitian (prasiklus). Kegiatan ini untuk mengidentifikasikan 

kegiatan pembelajaran serta respon siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

sehari-hari untuk mengetahui masalah sesungguhnya dan menentukan 

langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah. Setelah mengetahui 

kondisi awal tingkat kemampuan berhitung permulaan anak yang masih 

rendah, kemudian dilakukan pemberian tindakan 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 
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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 

observasi dan wawancara.  

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, 

dan wawancara. 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. Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan arsip-arsip yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek 

keabsahan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil 

wawancara terhadap objek lain (Moloeng dalam http://ekasanjayatamba. 

wordpress.com). 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 
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peneliti. Guru dapat menjelaskan tentang maksud dan tujuan pembelajaran, 

anak dapat melakukan apa yang ditugaskan 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 berhitung permulaan anak dilakukan dengan membuat tabulasi 

skor peningkatan kemampuan berhitung permulaan 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. 

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam pernelitian ini 

berupa lembar/pedoman untuk mengukur perkembangan kemampuan anak. 

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti membuat instrumen terlebih dahulu. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar observasi peningkatan kemampuan berhitung permulaan, yang 

berisi tentang catatan hasil pelaksanaan kegiatan mengenai permainan 

kereta bernomor. Prosedur penyusunan dan pengisisn lembar observasi ini 

adalah: 

a. Menentukan tema, sub tema dan indikator yang akan digunakan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berhitung permulaan melalui 

permainan kereta bernomor. 

b. Menentukan indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan anak, yaitu: (1) membilang/ 

menyebut urutan bilangan 1-10; (2) membilang dengan menunjuk 

benda (mengenal konsep bilangan dengan benda-benda 1-10); (3) 

menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan benda 1-10; 

(4)memperkirakan urutan berikutnya. 
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c. Menjabarkan indikator ke dalam butir-butir amatan yang 

menunjukkan pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika 

melaksanakan kegiatan yaitu:  

(1) anak dapat membilang benda, anak dapat membilang dengan 

runtut, anak dapat mengerti angka; 

(2) anak dapat mengenal bilangan, anak dapat memahami konsep 

matematika sederhana, anak mampu menjawab jumlah bendanya; 

(3) anak dapat mengenal penambahan dan pengurangan, anak dapat 

mengerjakan tugas dengan teliti, baik, dan benar, anak mengerti 

konsep berhitung, anak memahami angka; 

(4) anak dapat memperkirakan urutan berikutnya, anak dapat mengerti 

dan memahami angka. 

d. 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 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. 

e. Lembar observasi penerapan permainan kereta bernomor dalam upaya 

peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak melalui 

permainan kereta bernomor. 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. 

2. Pedoman Wawancara/Interview 

Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan cara tatap muka 

langsung dengan responden, oleh karena itu peneliti harus dapat 

memahami situasi dan kondisi responden dan tidak harus membawa 

daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis pada saat wawancara 
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berlangsung. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan pedoman 

wawancara tidak terstruktur. 

Keberhasilan kegiatan penelitian ini akan tercermin dengan adanya 

peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berhitung permulaan anak 

terutama dalam hal berhitung permulaan. Persentase keberhasilan yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti adalah 76%. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi awal (prasiklus) pada hari Sabtu, 29 

September 2012, diperoleh hasil bahwa kemampuan berhitung permulaan 

anak kelompok B di TK Trisula Perwari IV Klaten masih rendah. 

Penyebabnya antara lain: anak kurang tertarik dengan pembelajaran, bosan, 

kurang termotivasi dan anak cenderung menghitung hanya hafalan dan tidak 

mengerti dengan baik. Selain itu guru juga masih kurang memanfaatkan alat 

peraga, kurang persiapan dalam pembelajaran, kurang memotivasi ana, serta 

kurang bisa mengelola kelas dengan baik. Metode pembelajaran sulit 

dipahami oleh anak sehingga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

peneliti perlu melaksanakan tindakan kelas. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Metode yang digunakan pada siklus I adalah permainan kereta 

bernomor. Alokasi waktunya setiap pertemuan 30 menit yang 

didistribusikan ke dalam rencana bidang pengembangan. Tindakan 

pembelajaran pada siklus I dirinci peneliti sebagai berikut: 

1) Peneliti menjelaskan gambaran penelitian siklus I kepada 

kolaborator. 

2) Peneliti mengajukan Rencana Bidang Pengembangan (RBP) 

kepada kolaborator. 

3) Peneliti mengajukan jadwal penelitian siklus I yaitu putaran 

pertama pada Senin 1 Oktober 2012 dan putaran kedua pada 

Kamis, 4 Oktober 2012. 
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4) Peneliti menjelaskan tugas peneliti dan kolaborator yaitu sebagai 

observer dengan berpedoman pada pedoman observasi. 

5) Peneliti menjelaskan pelaksanaan penerapan permainan kereta 

bernomor. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 1 Oktober 

2012 yaitu dimulai pukul 08.00-08.30 WIB. Selanjutnya diteruskan 

pada hari Kamis, 4 Oktober 2012 dimulai pukul 08.00-08.30 WIB. 

Siklus I dilaksanakan dalam dua putaran. 

Peneliti bertugas untuk menerapkan permainan kereta bernomor 

pada anak didik. Selain melaksanakan tindakan, peneliti juga 

mengadakan observasi dan monitoring penerapan permainan kereta 

bernomor. Peneliti berkolaborasi dengan guru pendamping yang 

merangkap sebagai kepala TK untuk melakukan pengisian lembar 

observasi masing-masing anak, guna mengamati perubahan anak didik 

setelah peneliti menerapkan permainan kereta bernomor. 

c. Observasi 

Observasi dan monitoring tindakan kelas siklus I. Proses 

pembelajaran siklus I dilaksanakan dalam dua pertemuan. Awal 

pertemuan pada siklus I belum terlihat anak yang mengalami 

perubahan yang signifikan, hanya beberapa anak saja yang sudah 

menunjukkan perubahan. Pertemuan pertama anak-anak masih terlihat 

heran dan asing dengan permainan kereta bernomor, keheranan anak 

didik terlihat pada sikap yang penasaran dengan bertanya-tanya pada 

peneliti dan ada juga yang berbincang dengan temannya. Setelah 

diterapkan permainan kereta bernomor, anak mau berhitung dengan 

apa yang dibuat oleh guru, tetapi anak belum dapat berhitung sebagian 

angka dengan baik. Jika anak diminta untuk mengulang berhitung, 

anak terlihat masih belum fokus. Bahkan ada sebagian anak yang tidak 

berhitung, tetapi asyik melihat gambar dan warna dari mainan kereta 

bernomor yang dibuat guru.  
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Pada siklus I diperoleh rata-rata persentase pencapaian 

kemampuan berhitung permulaan anak sebesar 52,94%. Artinya 

penelitian siklus I dinyatakan belum berhasil karena belum mencapai 

indikator kinerja, sehingga peneliti harus melanjutkan ke tahap siklus 

II.  

d. Refleksi 

Berdasarkan kegiatan refleksi diperoleh beberapa hal yang dapat 

dicatat sebagai masukan untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Peneliti masih perlu membagi waktu dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan permainan kereta bernomor. 

2) Masih ada anak yang mengganggu temannya yang sedang 

berhitung. 

3) Anak masih sering melihat teman lainnya pada saat berhitung 

sehingga anak kurang konsentrasi. 

4) Anak masih ada yang tidak memperhatikan saat diterangkan. 

5) Suasana kelas masih gaduh saat pembelajaran sedang berlangsung. 

Berdasarkan hasil refleksi terhadap tindakan kelas pada siklus I, 

maka rencana tindakan kelas siklus I perlu direvisi dan hasilnya akan 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tindakan kelas siklus II. 

Berbagai revisi yang telah disepakati antara peneliti dengan 

kolaborator adalah sebagai berikut: 

1) Setiap pertemuan peneliti perlu mengoptimalkan persepsi anak 

untuk memberikan motivasi untuk mendorong belajar berhitung 

anak. 

2) Pembuatan senario pembelajaran diupayakan lebih menarik minat 

anak untuk mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan senang. 

3) Pembelajaran harus berpusat pada anak. 

4) Peneliti harus lebih banyak menerapkan pembelajaran dengan 

permainan kereta bernomor. 
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2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Tindakan pembelajaran pada siklus II dirinci peneliti sebagai 

berikut: 

1) Peneliti menjelaskan gambaran penelitian siklus II kepada 

kolaborator. 

2) Peneliti mengajukan RBP kepada kolaborator. 

3) Peneliti mengajukan jadwal penelitian siklus II yaitu putaran 

pertama pada Senin 8 Oktober 2012 dan putaran kedua pada 

Kamis,11 Oktober 2012. 

4) Peneliti menjelaskan tugas peneliti dan kolaborator yaitu sebagai 

observer dengan berpedoman pada pedoman observasi. 

5) Peneliti menjelaskan pelaksanaan penerapan permainan kereta 

bernomor pada siklus II. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 

Oktober 2012 yaitu dimulai pukul 08.00-08.30 WIB. Pertemuan 

pertama siklus II ini dilaksanakan peneliti dengan alokasi waktu hanya 

30 menit. Selanjutnya diteruskan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 

2012 yaitu dimulai pukul 08.00-08.30 WIB. Siklus II dilaksanakan 

dalam dua pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti 

bersama kepala sekolah yang merangkap sebagai kolaborator yang 

melakukan tindakan kelas tersebut. 

c. Observasi 

Hasil observasi dan monitoring tindakan kelas siklus II. Proses 

pembelajaran pada siklus II, peneliti dengan kolaborator masuk kelas 

dengan berdoa dengan anak-anak kemudian guru mengucapkan salam 

dan anak-anak menjawab serentak. Pembelajaran dimulai dengan 

mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Peneliti memberi 

beberapa pertanyaan tentang materi sebelumnya, tujuannya adalah 

untuk mengetahui pemahaman anak tentang materi. Beberapa jawaban 
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anak yang diberikan dapat diketahui bahwa sebagian anak memahami 

materi yang telah disampaikan pada siklus I. 

Peneliti mulai masuk materi dan menjelaskan pembelajaran 

yang akan berlangsung pada hari ini kepada anak-anak. Proses 

pelaksanaan permainan kereta bernomor untuk siklus II sama dengan 

siklus I. Penggunaan permainan kereta bernomor berjalan dengan 

lancar sehingga suasana kelas tenang, anak bisa berkonsentrasi penuh 

selama berhitung menggunakan kereta bernomor. Selama proses 

pembelajaran, peneliti berkeliling untuk melakukan pengamatan di 

kelas. Secara keseluruhan proses pembelajaran berjalan dengan baik. 

Pada siklus II diperoleh rata-rata kemampuan berhitung 

permulaan anak sebesar 82,35%. Artinya penelitian siklus II 

dinyatakan berhasil karena telah mencapai indikator kinerja siklus II. 

Meskipun sebagian besar anak telah mencapai indikator kinerja, tetapi 

masih ada 3 anak yang belum mampu mencapai indikator kinerja pada 

siklus II, yang masing-masing memperoleh hasil sebesar 82,35%. 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi ini mendiskusikan hasil observasi tindakan 

kelas pada siklus II. Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama 

kolaborator yaitu kepala sekolah yang merangkap guru kelompok B. 

Hasil diskusi hasil observasi yang dilakukan dari kegiatan refleksi ini 

diperoleh beberapa kesepakatan antara lain: 

1) Pembelajaran pada siklus II jauh lebih baik dibandingkan siklus I. 

2) Kemampuan berhitung anak meningkat menjadi 14 anak. 

3) Pembelajaran berhitung dengan menggunakan permainan kereta 

bernomor dapat diterapkan secara optimal. 

Hasil observasi dan refleksi pada siklus II yang dievaluasi 

dengan kolaborator yaitu kepala sekolah yang merangkap sebagai 

guru kelompok B, maka dari itu diperoleh tindakan pembelajaran yang 

dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator yang sesuai dengan 

harapan yaitu: 
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1) Kemampuan anak dalam belajar berhitung mengalami peningkatan 

yang memuaskan. 

2) Minat anak dalam mengikuti belajar berhitung meningkat, dapat 

dilihat dari antusias anak dalam pembelajaran. 

3) Hasil belajar anak mengalami peningkatan yang berarti, terlihat 

dari hasil nilai siklus yang semakin meningkat. 

4) Pembelajaran dengan permainan kereta bernomor meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan anak. 

Berdasarkan data hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan kemampuan berhitung permulaan anak kelompok B TK 

Trisula Perwari IV Klaten pada tindakan siklus II sudah sesuai dengan 

yang diharapkan. Walaupun masih ada 3 anak yang belum mampu 

mencapai indikator pencapaian, tetapi hasil persentase rata-rata 

kemampuan berhitung permulaan anak pada siklus II yaitu sebesar 82,35% 

telah melebihi indikator pencapaian yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

76%. Dengan demikian, tindakan penelitian dihentikan. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan dari semua siklus penelitian tindakan kelas yang telah 

dilakukan, terlihat adanya perubahan yang merupakan hasil penelitian dalam 

rangka meningkatkan kemampuan berhitung permulaan. Bertitiktolak dari 

tindakan yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, dapat diberikan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan permainan kereta bernomor dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan anak hingga sebanyak 14 anak (82,35%) dari 

sebelum tindakan yaitu hanya 3 anak saja yang mampu berhitung 

permulaan. 

2. Kemampuan berhitung permulaan meningkat, yaitu sebelum adanya 

penelitian anak yang mampu berhitung permulaan ada sebanyak 3 anak 

(17,64%). Setelah berjalannya penelitian pada siklus I sebanyak 9 anak 
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(52,94%) dan pada siklus II sebanyak 14 anak (82,35%) dari total 

seluruh anak sebanyak 17 anak. 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa penerapan permainan 

kereta bernomor dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak. 

Peningkatan kemampuan berhitung permulaan dapat melatih kemampuan 

interpersonal anak. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi 

guru untuk mengoptimalkan partisipasi anak dalam belajar berhitung. 

Namun dalam penyampaian pembelajaran melalui permainan kereta 

bernomor ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pembelajaran 

dengan permainan kereta bernomor membuat anak lebih aktif dan tertarik 

mengikuti pembelajaran berhitung. Selain itu anak juga lebih mengerti dan 

memahami dalam berhitung permulaan dengan permainan kereta bernomor 

karena menggunakan warna-warna yang menarik perhatian anak dan lebih 

mengasyikkan. Sedangkan kekurangan permainan ini adalah membutuhkan 

alokasi waktu yang banyak sehingga guru harus pandai mengelola waktu 

permainan. 
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