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ABSTRAK 
 

UPAYA MENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK MELALUI 
PERMAINAN ULAR TANGGA KELOMPOK B DI TK PERTIWI KEPOH SAMBI 

BOYOLALI TAHUN AJARAN 2012/2013 
 

IRA SRI REDJEKI. A53C090009. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 107. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
pada anak didik kelompok B TK Pertiwi Kepoh Sambi, Boyolali dengan 
menggunakan Permainan Ular Tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak 
dua siklus dengan enam kali pertemuan. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 
dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok B TK Pertiwi Kepoh, 
Sambi, Boyolali  tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 12 anak terdiri dari 8 anak laki-
laki dan 4 anak perempuan.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah 
Observasi dengan komparatif. Sedangkan Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi dan analisisnya  dengan kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil 
tindakan siklus I dan siklus II yang telah dilaksanakan selama penelitian, 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berhitung pada anak didik kelompok 
B TK Pertiwi Kepoh, Sambi, Boyolali tahun ajaran 2012/2013. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya peningkatan perkembangan kemampuan berhitung anak yang pada 
kondisi awal prosentase rata-rata kemampuan berhitung permulaan anak adalah 
sebesar 45,57% siklus I sebesar 60,16%, dan pada siklus II meningkat menjadi 
82,55%.Dengan demikian, penggunaan Permainan Ular Tangga dapat meningkatkan 
kemampuan berhitung pada anak didik kelompok B TK Pertiwi Kepoh, Sambi, 
Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 

 
 

Kata Kunci: Kemampuan Berhitung, Permainan Ular Tangga 
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PENDAHULUAN 

 Anak usia 3 -5 tahun sering mengalami kurang minat dalam belajar berhitung, 

meraka cenderung lebih suka pada permainan – permainan yang menarik. Dalam hal 

berhitung anak kurang begitu mengusai dengan baik, dalam hal ini disebabkan karena 

guru masih menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan penugasan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga anak  merasa bosan dan jenuh dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran  terutama dalam hal berhitung, karena bersifat 

monoton dan tidak adanya suatu permainan, sehingga nilai kemampuan berhitung 

anak masih rendah yaitu 45%.  

  Maka untuk mengatasi permasalahan perlu adanya guru yang kreatif 

inovatif dan memberikan suasana yang ceria.dan anak juga perlu diikut sertakan 

dalam suasana yang aktif dan tidak membosankan.Maka dengan ini penulis 

memberikan solusi untuk mengatasi belajar berhitung anak dengan cara bermain ular 

tangga.  

Atas dasar latar belakang diatas maka penulis melakukan tindakan inovasi 

melalui penelitian dengan judul “ Peningkatan Berhitung Anak melalui Permainan 

Ular Tangga di TK Pertiwi Kepoh Kecamatan Sambi Boyolali Kelompok B Tahun 

Ajaran 2012 / 2013”. 

TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan peneliti mengadakan penelitian ini antara lain secara khusus 

penelitian ini  bertujuan  

 

LANDASAN TEORI 

1. Kemampuan Berhitung 

a. Pengertian Kemampuan Berhitung 

Berhitung  merupakan bagian dari matematika yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari- hari, yaitu berupa konsep bilangan yang 

merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika juga 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Menurut  yusuf  (2003: 127) 
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suatu cabang matematika, ilmu berhitung adalah suatu bahasa yang 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai proyek kejadian 

dan waktu. Menurut  Poerwodarmanto (1996: 7) berhitung adalah 

membimbing yang mencakup penjumlahan dan pengurangan, membagi dan 

mengalikan angka-angka.Kemampuan berhitung  adalah kemampuan anak 

tentang sesuatu yang berkaitan dengan penguasaan konsep bilangan yang 

penguasaannya memerlukan proses (anonym 2009: 2). 

b. Tahap –Tahap Kemampuan Berhitung  ` 

 Adapula tiga tahapan penguasaan berhitung dijalur matematika bagi 

anak usia dini terutama bagi anak didik Taman Kanak – Kanak (Depdiknas, 

2007: 6) Tiga tahapan yang dimaksud adalah : 

1) Penguasaan konsep .Merupakan pemahaman dan pengertian tentang 

sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa konkret, seperti 

pengenalan warna, bentuk, dan menghitung bilangan. 

2) Penguasaan masa transisi. Merupakan proses peralihan berpikir dari 

pemahaman konkret menuju pengenalan lambing yang abstrak 

3) Penguasaan lambang. Visualisasi dari berbagai konsep baik konsep 

bilangan, warna, ruang, dan bentuk   

 c. Indikator Kemampuan Berhitung 

 Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 

2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 5-6 tahun untuk ruang lingkup kognitif  (Konsep 

bilangan, lambang bilangan, dan huruf ) adalah sebagai berikut :Menyebutkan 

lambang bilangan  dari 1-20, Mencocokan bilangan dengan lambang bilangan, 

Mengenal berbagai macam lambang huruf vocal dan konsonan 

 d. Faktor – Faktor  yang Mempengaruhi Kemampuan Berhitung 

 Kemampuan berhitung seseorang individu merupakan hubungan 

antra berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal.Untuk  

pencapaian kemampuan berhitung ditentukan beberapa faktor anatara lain: 
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1) Faktor Internal , meliputi : Faktor Fisiologis, keadaan fungsi fisiologis, 

Faktor psikologis (Intelegensi, sikap, bakat, minat, motivasi)yang relative 

terhadap obyek orang. 

2) Faktor Eksternal, meliputi : Faktor keluaga, lingkungan, lingkungan 

sekolah 

2. Permainan Ular Tangga 

a. Pengertian Permaianan Ular Tangga 

 Menurut situs http://id.wikipedia.org/wiki/Ular_tangga, ular tangga 

merupakan permainan anak-anak berbentuk papan yang dimainkan oleh dua orang 

atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil, sejumlah "tangga" atau 

"ular" digambar di beberapa kotak yang menghubungkannya dengan kotak lain.  

b. Jenis – jenis Ular tangga 

 Pada umumnya permainan ular tangga bervariasi tergantung seseorang yang 

mencipkan bentuk dan gambar tetapi cara dan kriteria ular tangga selalu sama. 

Dibawah ini penulis contohkan macam - macam gambar ular tangga sebagai berikut :  

         

           
http://diandrabooks.files.wordpress.com/2011/05/ular-tangga.jpg 
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 c. Manfaat Permainan Ular Tangga  

Dalam www.ayahbunda.co.id media permainan ular tangga memiliki 

beberapa manfaat di antaranya adalah:Mengenal kalah dan menang, belajar bekerja 

sama dan menunggu giliran,mengembangkan imajinasi dan mengingat peraturan 

permainan,merangsang anak belajar pramatematika yaitu saat menghitung langkah 

pada permainan ular tangga dan menghitung titik-titik yang terdapat pada dadu. 

d. Keunggulan Permainan Ular Tangga 

 Menurut Mulyati (2008) keunggulan media permain ular tangga antara lain: 

Menciptakan suasana pembelajaran yang fun, lebih merangsang anak dalam 

melakukan aktifitas belajar individual atau kelmpok, dapat mengembangkan 

kreatifitas kemandirian anak menciptakan     komunikasi timbal balik serta dapat 

membawa tanggung jawab 

e. Proses Bermain Ular Tangga 

 Untuk permainan ini dilakukan minimal 2 orang anak maksimal 3 anak, guru 

menyediakan gambar ular tangga yang telah berisi angka sampai 100 yang 

bercorak sesuai dengan anak dan menyediakan dadu angka yang ditulis disisi 

sampingnya angka 6, dan sebuah bidak untuk alat berjalan nya mainan. 

Langkah – langkahnya antara lain:Guru menyuruh anak menata bidak mereka di 

samping lembar ular tangga, anak yang mendapat giliran pertama disuruh 

melempar dadu itu, setelah dadu tersebut jatuh liat angka yang menghadap atas 

kemudian bidak anak tersebut dibolehkan berjalan sesuai angka yang keluar tadi, 

misal: dadu muncul angka 3 maka bidak anak itu berjalan 3 langkah, setelah selesai 

giliran anak yang lain begitu seterusnya sampai bidak anak tersebut mencapai 

finish, anak yang lebih cepat mencapai finish dialah pemenangnya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Setting  penelitian 

    Penelitian ini dilakukan di TK Pertiwi Kepoh Sambi Boyolali. dengan 

sejumlah siswa 12 siswa terdiri dari 9 siswa Putra dan 3 siswa putri. Peneliti  

memilih kelompok B karena anak-anak pada kelas ini memiliki kemampuan 
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Berhitung yang masih rendah yang dibuktikan dengan ketika anak masih 

rendah dalam hal berhitung.  

Guru yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah sebagai 

kolabulator dan penulis sendiri sebagai pelaksana penelitian 

C. Prosedur penelitian 

   Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam meningkatkan 

kemampuan berhitung anak didik, penelitian tindakan kelas dilakukan dengan 

cara dan prosedur yang efektif memungkinkan adanya tindakan berulang – 

ulang yaitu dengan cara proses berdaur(cyclical ) yang terdiri dari empat 

tahapan yaiti perencanaan ( planing), tindakan( action ), pengamatan( 

observasion) dan refleksi(reflection). Proses ini dapat dilihat pada bagan 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

  
D. Jenis Data . 

                  Data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu : 

1. Data Kuantitatif 

  Yaitu data yang berupa angka atau bilanagan baik yang diperoleh dari 

hasil pengukuran atau dengan cara mengubah data kualitatif menjadi 

kuantitatif, misalnya tinggi badan atau berat badan anak didik. 

2. Data kualitatif 

  Yaitu merupakan data yang dikategorikan berdasarakan kualitas obyek 

yang diteliti, misalnya; baik, buruk dan lain – lain. Contoh data kualitatif 

perhatian anak didik terhadap berhitung tinggi / rendah. 

 

     Perencanaan 

    Refleksi     Tindakan 

Observasi 
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E. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan datanya dengan metode yaitu: 

1. Obsevasi : merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatat dengan alat observasi 

tentang hal-hal yang diamti atau diteliti (Wina Sanjaya, 2009: 86).  

2. Wawancara atau interviu merupakan teknik mengumpulan data dengan 

menggunakan bahasa lisan melalui salinan media tertentu 

3. Catatan harian: merupakan instumen untuk mencatat segala peristiwa yang 

terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru / peneliti (Wina 

Sanjaya, 2009: 98. 

F. Instrumen Perolehan Data 

Pembuatan Instrumen disusun sebelum peneliti terjun kelapangan. Dalam penelitian 

ini instrument tehnik trianggulasi yang digunakan yaitu : 

1. Lembar observasi peningkatan kemampuan berhitung yang berisi tentang 

tentang catatan hasil pelaksanaan kegiatan mengenai berhitung anak yang 

sesuai dengan indikator yang akan dicapai.  

2. Lembar catatan lapangan  

Lembar catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat semua 

kejadian yang terjadi luar perencanaan atau pencatatan permasalahan-

permasalahan yang muncul pada waktu dilaksanakan kegiatan. 

  3. Lembar wawancara  

Lembar wawancara yang berisi tentang  tanggapan pelaksanaan 

pembelajaran upaya meningkatkan kemampuan berhitung dengan metode 

permainan ular tangga. Secara rinci penggunaan instrument menurut 

fungsinya masing-masing dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut: 
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G.Teknik Analisis Data 

Analisis data terhadap anak dilakukan beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan. 

b. Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan berhitung  

anak yang terdiri dari nomor nama, anak, butir amatan, jumlah skor. 

Tabulasi skor dapat dilihat pada tabel 3.6 

Lembar Tabulasi Skor Observasi Peningkatan Kemampuan Berhitung 

Dengan Menerapkan Permainan ular tangga 

No Nama 
Nomor Butir Amatan Jml  % 

1 2 3 4 5 6 7 8   

            
            
            
            
Rata-rata kemampuan berhitung:  

 

c. Menghitung prosentase peningkatan kemampuan berhitung anak dengan 

menerapkan media ular tangga, dengan cara sebagai berikut: 

1) Prosentase pencapaian kemampuan: 

  Jumlah skor amatan yang dapat dicapai tiap anak  

                Jumlah skor maksimum 

2) Skor maksimum = skor maksimum butir amatan x jumlah butir 

amatan. 

3) Skor maksimum= 4x 8 = 32 

4) Hasil prosentase diisikan pada tabel tabulasi pada kolom (0/0) 

d.  Membandingkan hasil prosentase pencapaian pada setiap anak  dengan 

keberhasilan pada, setiap siklus yang telah ditentukan peneliti. Penelitian 

pada setiap siklus akan berhasil jika anak sudah mencapai prosentase yang 

telah ditentukan peneliti pada setiap siklusnya. Adapun hasil yang 

X 100 0/ 0 
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perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut: 

Lembar perbandingan hasil prosentase pencapaian setiap anak dengan 

prosentase keberhasilan 

No Nama anak 
Prosentase 

pencapaian 

Prosentase 

keberhasilan 

Status 

Pencapaian 

1 Elsa  Stiawan    
2 Agung Nugroho    
3 Wawan Darmawan    
4 M. Ilham Rizka.H    
5 Roni Setiawan    
Keterangan: 

1) S : Sudah mencapai, jika hasil prosentase pencapaian ≥ prosentase 

keberhasilan. 

2) B : belum mcncapai, jika hasil prosentase pencapaian ≤ prosentase 

keberhasilan 

HASIL PENELITIAN  
   Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kemampuan 

berhitung anak tidak merata hal ini disebabkan karena kemampuan 

kemampuan karakteristik dan tingkat intelegensi anak berbeda – beda, 

yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor perbandingan  

 Perbandingan prosentase pencapaian setiap anak dengan prosentase 

keberhasilan  dapat dilihat pada lampiran.Berdasarkan table diatas dapat 

diketahui ada beberapa anak yang prosentasenya masih rendah ( dibawah 

target yang ditentukan oleh peneliti ). 

   Pada siklus I peneliti mentargetkan pencapaian ≥ 60%, dari 

pelaksanaan siklus I ini kemampuan anak masih ada yang kurang 

prosentasenya ≤60% dari yang ditargetkan peneliti yaitu sejumlah 5 

anak.Pada siklus II ada anak yang prosentasenya masih dibawah 80 %, 

dari yang ditargetkan peneliti. Hal ini disebabkan karena anak yang 

bernama Dana Salsabila dan Roni Setyawan masih dibawah umur. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

 Pada tindakan kelas dengan judul”Upaya Meningkatkan Kemampuan Berhitung 

Anak di Kelompok B TK Pertiwi Kepoh Sambi Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013”, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Untuk dapat meningkatkan kemampuan berhitung dalam 

pembelajarananka harus terlibat langsung. 

b. Anak diberi kesempatan langsung untuk melakukan unjuk kerja. 

c. Anak sebaiknya diberi kepercayaan kalau dia bisa dan pasti mampu. 

d.  Anak harus diberi reward agar menambah motivasi misalnya diberi 

pujian. 

e. Dengan menggunakan permainan ular tangga , kemampuan 

berhitung anak bisa meningkat yaitu sebelum tindakan 

45.57%,siklus I 60.16%, siklus II 82.55 %, . 

Saran 

 Berkaitan dengan kesimpulan dan implikasi diatas,maka peneliti dapat 

mengajukan saran – saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru: Guru hendaknya menggunakan media yang tepat dalam 

pembelajaran,mengingat bahwa media dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung anak,maka guru hendaknya menerapkan 

metode ini dalam pembelajaran berhitung, guru hendaknya secra terus 

menerus berusaha untuk menigkatkan kemampuan dalam 

mengembang materi atau menyampekan materi serta mengelola kelas, 

sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukan dapat terus menerus 

meningkat seiring dengan kemampuan yang  dimiliki.Selain itu guru 

hendaknya bisa membuka diri untuk menerima masukan, kritik atau 

saran yang membangun agar dapat lebih meningatkan kualitasnya. 
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2. Kepada peneliti berikutnya 

 Penelitian ini hanyalah sebuah usaha untuk memberikan 

sumbangan sedikit pada pendidikan. Oleh karena bagi peneliti yang 

lain  yang ingin melakukan penelitian sebaiknya melakukan penelitian 

yang sejenis agar dapat meningkatkan kualitas SDM,dan anak didik 

kita dapat lebih siap lagi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan 

selanjutnya. 
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