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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung 
permulaan menggunakan media kartu angka dan gambar di TK MTA 1 Kebakkramat 
Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dimana peneliti sekaligus guru kelopok A 
TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar sebagai pelaksana tindakan.Subjek penelitian ini 
adalah anak kelompok A TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar yang berjumlah 13 
anak.Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi, tes dan 
dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif yaitu 
dengan membandingkan skor rata-rata dalam tiap siklus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kemampuan berhitung permulaan pada anak 
kelompok A di TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar dapat ditngkatkan dengan 
menggunakan media kartu angka dan gambar. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: a) guru membuka pelajaran, b) guru mengajak menyanyikan lagu, c) guru 
meminta anak-anak untuk  duduk di tikar, d) guru mengajak anak menceritakan pengalaman 
sebelum kesekolah, e)  guru menjelaskan  tema, f) bertanya-jawab  tentang tema, g)  
memperkenalkan media  yang  akan  di gunakan  pada  hari  tersebut, h)  Membilang dan 
memberi  tanda   =    pada  gambar  buah   yang  jumlahnya sama dan  tanda  =  pada  
gambar  buah   yang   jumlahnya  tidak  sama,  i) Membilang dan memberi  tanda  >  pada  
gambar    yang   jumlahnya  lebih banyak dan tanda  <  pada  gambar yang jumlahnya lebih 
sedikit; j) Anak mengambil  gambar  sesuai angka yang di pegang guru, k) Memasukkan 
benda  ke dalam wadah sesuai angkanya, l)  Memasangkan  kartu  angka dengan  gambar  
m) memasangkan lambang bilangan dengan benda ( daun ), n) mengenalkan  pengurangan 
dengan cara memisahkan benda, o) mengurutkan gambar dari kecil ke besar dengan angka 
1-5. 2) Terjadi peningkatan kemampuan berhitung permulaan pada pelaksanaan siklus I dari 
13 anak kelas A TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar yang dinyatakan tuntas belajar 
sebanyak 5 anak deangan nilai rata-rata 82,788 %. Setelah siklus II sebanyak 12 anak telah 
memenuhi ketuntasan belajar denagn nilai rata-rata kelas yaitu 92,307 %, sedangkan 
selebihnya yaitu satu anak yang belum mencapai ketuntasan belajar. 
 
Kata kunci: kemampuan berhitung permulaan , media kartu angka dan gambar 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berhitung permulaan merupakan salah satu hal yang penting bagi seorang anak 

sebelum memasuki pendidikan dasar selanjutnya. Maka dari itu karena pentingnya 

berhitung permulaan  bagi seorang anak, maka penulis memanfaatkan media kartu angka 

dan gambar sebagai upaya menumbuhkan minat anak belajar berhitung permulaan, 

kemampuan berhitung permulaan anak kelompok A di TK MTA 1 Kebakkramat 

Karanganyar tahun 2012-2013 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 13 siswa hanya 2 

siswa saja yang dapat menulis angka sesuai gambar dengan tepat, itu berarti hanya 

13,58% anak saja dari seluruh anak  kelompok A. Media pembelajaran merupakan salah 

satu penyebab dari rendahnya berhitung permulaan di TK tersebut. 

Media kartu angka dan gambar merupakan salah satu media yang di harapkan dapat 

menggugah gairah anak dalam belajar berhitung permulaan. Bahkan media kartu angka 

dan gambar dapat di manfaatkan sebagai sarana permainan yang sangat mengasyikkan 

bagi anak Taman Kanak-kanak sehingga mereka tidak jenuh dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran berhitung permulaan.  

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“ Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Melalui Media Kartu Angka dan 

Gambar Pada Anak Kelompok A di TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar Tahun Ajaran 

2012- 2013 .” 

 

B. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah apakah media kartu angka dan gambar dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok A di TK MTA 1 Kebakkramat 

Karanganyar tahun 2012-2013 ? “ 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 

pada anak kelompok A di TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar tahun 2012-2013 

dengan memanfaatkan media kartu angka dan gambar.” 
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METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas (classroom action research), yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

guru di kelasnya (sekolah) tempat ia mengajar dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran.  

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara kesinambungan, sehingga 

meningkatkan mutu hasil instruksional,  mengembangkan ketrampilan guru, 

meningkatkan relevansi, meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksional serta 

menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas guru (Aqib, 2007:127) 

Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian reflektif yang dilakukan 

pendidik sendiri yang hasilnya dimanfaatkan sebagai alat pengembangan  prestasi, 

kurikulum, sekolah, ketrampilan mengajar dan sebagainya.  Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah penelitian yang menghubungkan antara teori dan praktek, yang 

secara kolaboratif pendidik dapat melakukan penelitian terhadap proses dan produk 

pembelajaran secara reflektif di kelas. Pada penelitian ini guru dapat melihat, 

merasakan, dan menghayati apakah praktek-praktek pembelajaran yang selama ini 

dilakukan memiliki efektifitas yang tinggi (Depdikbud, 1999:8). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian  ini di laksanakan di TK MTA 1 Kebakkramat Karanganyar yang 

berada di Kampung Ngegoh RT. 01 RW.03, Dusun Alastuwo, Kecamatan 

Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Desa ini terletak kurang lebih 3 kilometer dari 

jalan raya Solo-Sragen ke arah timur. Ruang kelas disekolah ini hanya ada 2 kelas 

yaitu untuk ruang kelas A1 dan A2, 1 aula yang di gunakan juga sebagai ruang kelas 

untuk kelompok B1 dan B2, 1 masjid, toilet, 1 ruang guru, 1 ruang tamu, dan 1 dapur. 

Semua ruangan tersebut masih merupakan milik Yayasan MTA Cabang 

Kebakkramat.  
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu, akhir bulan Oktober tahun 2012 

sampai awal Januari tahun 2013 yang meliputi: penyusunan proposal, penyusunan 

instrumen, perlakuan atau tindakan, olah data dan penyusunan laporan. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah anak kelompok A TK MTA 

dengan jumlah  13 anak semester 1  tahun pelajaran 2012-2013 yang terdiri dari 7 

anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara yang dipakai dalam 

mengumpulkan data seperti tes, wawancara, observasi, skala bertingkat ataupun 

dokumentasi (Arikunto, 2008: 98). Berikut ini beberapa teknik yang di gunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data antara lain: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang di lakukan peneliti 

yang di  bantu kolaboran, yaitu partner guru dan kepala sekolah yang dilakukan 

pada saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan pedoman lembar 

observasi sebagai instrumen pengamatan. Observasi tersebut di laksanakan di dalam 

kelas yang merupakan subyek penelitian untuk mendapatkan gambaran langsung 

kegiatan anak di kelas. 

2. Tes  

Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan berhitung permulaan anak, 

yang di lakukan pada akhir siklus. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan instrumen untuk mengumpulkan data tentang 

peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang telah di dokumentasikan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto pada saat 

penerapan kartu angka dan gambar. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Bagan Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 
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Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis & Mc Targgart dua siklus 

 

Gambar 1 tersebut perangkat atau untaian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

diawali dengan identifikasi masalah dan penetapan masalah, kemudian membuat 

RBP, menyadiakan alat menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan tempat,  

menyiapkan perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran,  menyusun implementasi 

model pembelajaran kemudian masuk ke pelaksanaan tindakan yang di sesuaikan 

dengan RBP, melakukan observasi pada saat kegiatan, dan merefleksi hasil dari 

elaksanaan tindakan pada siklus I, jika masih belum tercapai prosentase keberhasilan 

minimal 80% maka akan dianjutkan pada siklus berikutnya.  

 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan komponen analisis data pengamatan untuk 

menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Data di analisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu membandingkan skor rata-rata 

dari tiap-tiap siklus. Hasil yang di dapat di gunakan untuk menjawab pertanyaan yang 

terdapat dalam rumusan masalah. Data peningkatan kemampuan berhitung permulaan 

yang dianalisis dengan teknik pemberian skor, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Skor 1 = BB   = Belum Berkembang. 

b. Skor 2 = MB  = Mulai Berkembang. 

c. Skor 3 = BSH = Berkembang Sesuai Harapan. 

d. Skor 4 = BSP  = Berkembang Sangat Pesat. 
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G. Indikator Kinerja. 

Keberhasilan dalam penelitian ini dapat di lihat dengan adanya peningkatan yang 

signifikan terhadap kemampuan berhitung permulaan anak sesuai dengan indikator dan 

butir amatan yang telah di tetapkan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 

apabila sekurang-kurangnya 80% anak sudah mencapai skor maksimum yang sudah di 

tentukan oleh peneliti. 

H. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Langkah-Langkah Penggunaan Media Kartu Angka Dan Gambar 

Persiapan penggunan media kartu angka dan gambar dideskripsikan 

berdasarkan pengamatan, adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan 

adalah:  

1. Guru membuka pelajaran dengan seremonial rutin adalah langkah pertama 

2. Murid menyanyikan lagu sambil duduk di tikar adalah langkah kedua. 

3. Anak sambil duduk di tikar menceriterakan segala sesuatu yang dialaminya 

pada pagi hari sebelum berangkat ke sekolah adalah langkahke tiga. 

4. Anak mengamati media kartu angka dan gambar  

5. Anak menirukan nama angka yang di sebutkan oleh guru. 

6. Anak mengambil gambar sesuai dengan angka yang di pegang guru. 

7. Anak mengambil benda berupa daun lalu di masukkan ke dalam wadah sesuai 

dengan angka yang tertera di wadah tersebut. 

b. Bentuk Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan  

  Kemampuan kognitif yang dapat dicapai anakyang ditemukan di dalam penelitian 

ini meliputi: a) membilang dan memberi tanda  =   pada gambar buah yang 

jumlahnya sama dan tanda  =  pada gambar buah yang jumlahnya tidak sama,  

b)membilang dan memberi tanda > pada gambaryang jumlahnya lebih banyak dan 

tanda < pada gambar yang jumlahnya lebih sedikit,  c) anak mengambil gambar 
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sesuai angka yang di pegang guru, d) memasukkan benda ke dalam wadah sesuai 

angkanya e)memasangkan kartu angka dengan  gambar, f) memasangkan lambang 

bilangan dengan benda (daun kering ), g) mengenalkan pengurangan dengan cara 

memisahkan benda, h) mengurutkan gambar dari kecil ke besar dengan angka 1-5. 

2.   Pembahasan  

Secara keseluruhan dari proses belajar anak menggunakan media kartu angka 

dan gambar mengalami peningkatan yang signifikan dari pra siklus, siklus I dan siklus 

II. Peningkatan tersebut dapat di lihat dari hasil prosentase pencapaian berhitung 

permulaan menggunakan media kartu angka dan gambar pada tiap pertemuan pada 

setiap siklusnya. Untuk lebih jelasnya peningkatan keberhasilan anak yang terjadi 

pada tiap siklusnya dapat di lihat pada tabel berikut : 

 

Rekapitulasi Perbandingan Prosentase Pencapaian Dengan Prosentase Keberhasilan 

Siklus I dan Siklus II 

N

o  

Nama 

Anak 

 % 

Pencapaian 

 

% 

Keberhasilan 

Status Pencapaian 

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 11 Siklus 1 Pra 

Siklus 

Siklus  

1 

Siklus 

11 

1 

 

Ariij 56,32  % 84,375 

% 

93,75 80 % B S S 

2 

 

Dava 31,25 % 71,875 

% 

96,875 80 % B B S 

3 

 

Dhika 53,32 % 84,375 

% 

96,875 80 % B S S 

4 

 

Fitri 25% 65,625 

% 

78,125 80 % B B B 

5 

 

Gilang 56,32 % 90,625 

% 

96,875 80 % B S S 

6 

 

Ima 40,62% 71,875 

% 

90,625 80 % B B S 
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7 

 

Ixzal 87,5 % 100 % 100 80 % S S S 

8 

 

Nina 87,5 % 100 % 100 80 % S S S 

9 

 

Sanka 34,37 % 68,75 % 90,625 80 % B B S 

10 

 

Sigit 31,25 % 68,75 % 87,5 80 % B B S 

11 

 

Uut 46,87 % 78,125 

% 

87,5 80 % B B S 

12 Zaidan 31,25 % 65,625 

% 

84,375 80 % B B S 

13 

 

Zidan 46,87 % 75 % 96,875 80 % B B S 

Jumlah 

 

628,37 %  1076,25

% 

1200 % - - - - 

Rata-rata 48,33 % 82,788% 

 

92,307 % - - - - 

 

Keterangan  : 

S = Sudah mencapai prosentase keberhasilan 

B = Belum mencapai prosentase keberhasilan 

Berdasar tabel di atas dapat di lihat bahwa peningkatan terjadi dari prasiklus 

48,33% naik menjadi 82,788 % pada siklus I, kemudian dari siklus I ke siklus II naik lagi 

menjadi 92,307 %. Himgga batas akhir siklus II terdapat satu anak yang tidak dapat 

mencapai prosentase keberhasilan 80%. Anak tersebut sudah mengalami peningkatan 

sebesar 12,5 % dari siklus I ke siklus II akan tetapi belum mencapai standar keberhasilan 

yaitu 80 %. Terdapat dua anak yang mempunyai nilai tetap yaitu 100 pada siklus I dan 

siklus II, hal ini di karenakan dua anak tersebut memang memiliki kelebihan di banding 

teman-temanya. 
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Tingkat Keberhasilan Pembelajaran 

 

No  

 

Uraian 

Pra Siklus 

 

Siklus I Siklus II 

Jml  % Jml % Jml % 

1. 

 

 

2. 

 

Siswa tuntas 

belajar 

 

Nilai rata-rata 

2 anak 

 

 

48,33 

15,38 

 

 

- 

5 anak 

 

 

82,788 

 

38,46 

 

 

- 

 

12 anak 

 

 

92,307 

 

92,307 

 

 

- 

 

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa ketuntasan anak dalam belajar naik dari 

2 anak menjadi 5 anak atau naik 23,08% yang semula hanya dua anak yang berhasil 

menjadi 5 anak yang berhasil, kemudian naik lagi 53,847 % menjadi 92,307 %, lebih 

jelasnya dapat dilihat dari grafik sebagai berikut: 

 

 

 

I. Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, pada 

prasiklus kemampuan berhitung permulaan anak kelompok A TK MTA 1 

Kebakkramat Karanganyar yaitu  48,33% naik menjadi 82,788 % pada siklus I, 
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kemudian dari siklus I ke siklus II naik lagi menjadi 92,307 %. Himgga batas akhir 

siklus II terdapat satu anak yang tidak dapat mencapai prosentase keberhasilan 80%. 

Anak tersebut sudah mengalami peningkatan sebesar 12,5 % dari siklus I ke siklus II 

akan tetapi belum mencapai standar keberhasilan yaitu 80 %.  
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