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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak usia dini  

melalui kegiatan bermain kartu angka. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian yaitu anak didik kelompok A PAUD 

Saymara Kartasura, Sukoharjo, tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini bersifat 

kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan catatan lapangan. 

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis diskriptif 

komparatif yang membandingkan hasil amatan dari kondisi prasiklus sampai 

siklus III. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan berhitung anak melalui bermain kartu angka, yakni sebelum 

tindakan mencapai 37%, siklus I mencapai 48%, siklus II m e n c a p a i  

6 6 %, dan siklus III mencapai 87%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bermain kartu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada 

anak kelompok A di PAUD Saymara Tahun ajaran 2011/2012.  

Kata kunci : kemampuan berhitung, bermain kartu angka 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini sangat penting bagi kelangsungan bangsa, dan 

perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Undang-undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 

Ayat 14).” 
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Usia dini merupakan usia dimana anak mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan 

sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam 

pembentukan karakter dan kepribadian anak. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Orborn (1981) dalam Depdiknas (2007: 5), perkembangan 

intelektual pada anak berkembang sangat pesat pada kurun usia nol sampai 

dengan pra-sekolah (4-6 tahun). Oleh sebab itu, usia pra-sekolah sering kali 

disebut sebagai “masa peka belajar”. Pernyataan didukung oleh Benyamin S. 

Bloom dalam Depdiknas (2007: 5) yang menyatakan bahwa 50% dari potensi 

intelektual anak sudah terbentuk usia 4 tahun kemudian mencapai sekitar 80% 

pada usia 8 tahun.  Hal ini menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kecerdasan 

serta dasar-dasar perilaku seseorang telah mulai terbentuk pada usia tersebut. 

Sedemikian pentingnya masa itu sehingga usia dini sering disebut the golden age 

(usia emas). Masa ini merupakan masa yang penting untuk meletakkan dasar 

pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik dan motorik, kognitif, bahasa, 

sosial-emosional, konsep diri, disiplin, seni, moral, dan nilai-nilai agama (Saputra, 

2005: 2).  

Menurut Suyanto (2005: 55) sekarang ini, kegiatan pembelajaran di TK 

tidak sekedar untuk mengembangkan “Tiga R” yaitu Reading, Writing, dan 

Arithmathic, tetapi untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak 

secara menyeluruh (the whole child development). Matematika atau berhitung 

sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap hari, bahkan setiap menit kita 

menggunakan matematika (Suyanto, 2005: 56). Dalam kehidupan sehari-hari, kita 

sering berjumpa dengan penggunaan angka dan bilangan, misalnya belanja, 

menghitung benda, waktu, jarak, tempat, dan kecepatan. Segala hal yang 

melibatkan angka dan bilangan pasti akan melibatkan proses berhitung, mulai dari 

proses berhitung yang paling sederhana hingga yang paling rumit.  

Menurut Inawati (2011: 1), usia anak Taman Kanak-kanak yang berkisar 

di bawah 6 tahun adalah usia pertumbuhan dan usia bermain. Artinya anatomi 

tubuh anak, misalnya jaringan syaraf dan otak masih dalam tahap pembentukan 

untuk menuju kesempurnaan permanen, dan merupakan fase bermain sebagai 
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bagian pengenalan dan pembelajaran terhadap lingkungan sekitar. Dengan 

demikian, mengajarkan matematika kepada anak di bawah 6 tahun memerlukan 

metode khusus yang sesuai dengan fase perkembangannya. Tujuannya agar 

matematika lebih mudah bagi orang tua dan pengajar, juga agar mudah dipahami 

anak.  

Dunia anak adalah dunia yang identik dengan bermain, terutama di usia 

dini. Oleh karena itu, para pakar psikologi perkembangan anak banyak 

menciptakan metode-metode bermain kreatif untuk menunjang pertumbuhan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak usia dini (Inawati, 2011: 2). 

Melalui aktivitas bermain yang dikemas secara edukatif anak-anak dapat 

mengenal banyak hal, misalnya: mengenal matematika. Mengenalkan matematika 

pada anak kecil bisa dilakukan dengan pengenalan bentuk, warna, berhitung, 

menumpuk barang, dan sebagainya.  

Bermain bilangan dengan kartu angka merupakan bagian dari bermain 

berhitung di TK. Kartu angka yaitu potongan kertas yang bertuliskan angka dan 

gambar-gambar yang menarik. Menurut Ahira dalam AnneAhira.com, begitu 

banyak bentuk dan manfaat games kartu/ bermain kartu, sehingga games kartu/ 

bermain kartu menjadi primadona di sekolah atau tempat kursus. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan kartu angka diharapkan kemampuan berhitung anak akan 

meningkat. Apalagi ditunjang dengan metode pembelajaran yang menarik yaitu 

dengan permainan yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa bosan dan 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran berhitung.   

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak 

melalui bermain kartu angka.  

 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Adapun Penelitian  ini  termasuk  penelitian  tindakan  kelas (PTK) atau 

dalam bahasa Inggris sering disebut Classroom Action Research (CAR).  
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B. Seting Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Saymara Kartasura yang 

beralamatkan di jalan Indronoto Km.01 RT. 02/ RW. 03 Mangkuyudan, 

Ngabeyan, Kartasura. Peneliti mengadakan penelitian di PAUD Saymara 

dengan pertimbangan bahwa sekolah ini belum pernah dilakukan penelitian 

dengan judul yang sama dengan peneliti. Penelitian direncanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2011/ 2012.   

C. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah guru dan anak didik PAUD Saymara 

Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012 sejumlah 16 anak didik yang 

terdiri dari 7 anak perempuan dan 9 anak laki-laki. Peneliti mempunyai 

pertimbangan bahwa anak didik di sekolah ini memiliki kemampuan yang 

heterogen. Dalam penelitian ini hanya dipilih satu kelas yaitu anak didik 

kelompok A.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 1995: 211). Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah data tentang kemampuan berhitung, pelaksanaan 

pembelajaran melalui bermain kartu angka. Pengambilan data kemampuan 

berhitung dilakukan dengan observasi dan catatan lapangan.  

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti 

(Sanjaya, 2009: 86). Pengumpulan data melalui observasi dilakukan oleh 

peneliti dan guru kelas pada subyek penelitian untuk mendapatkan 

gambaran secara langsung kegiatan belajar anak didik di kelas. Observasi 

yang dilakukan meliputi observasi tentang proses pembelajaran berhitung 

dan kemampuan berhitung anak setelah bermain dengan kartu angka. 

Penelitian tindakan ini menggunakan observasi terstruktur, 

dimana observer menggunakan instrumen yang terstruktur dan siap pakai, 
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sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda (√) pada tempat 

yang disediakan pada lembar pengamatan aktivitas guru dan aktivitas anak 

dalam pembelajaran berhitung dengan bermain kartu angka. Alasan 

digunakan observasi terstruktur adalah untuk mempermudah peneliti 

melakukan pengamatan dan observasi terstruktur sesuai dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong 

(2009: 209) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 

dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan 

untuk mencatat temuan selama pembelajaran yang diperoleh peneliti yang 

tidak teramati dalam lembar observasi. Bentuk temuan ini berupa aktivitas 

anak didik dan permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran 

berhitung dengan bermain kartu angka.  

E. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis 

data hasil penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. 

Pada penelitian tindakan kelas ini data dianalisis secara diskriptif komparatif 

yang membandingkan hasil amatan dari kondisi prasiklus sampai siklus III. 

Analisis data terhadap anak dilakukan beberapa tahap, sebagai berikut: 

1. Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada tahap butir amatan 

2. Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan berhitung anak 

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

3. Menghitung prosentase peningkatan kemampuan berhitung melalui 

bermain kartu angka dengan cara sebagai berikut: 

a. Prosentase pencapaian kemampuan : 

 

 

b. Skor maksimum = skor maksimum butir amatan x jumlah butir amatan  

c. Hasil prosentase diisikan pada tabel tabulasi pada kolom % 
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4. Menghitung rata-rata prosentase pencapaian kemampuan berhitung anak 

dalam mengenal lambang bilangan dan konsep bilangan.  

5. Membandingkan hasil prosentase pencapaian pada setiap anak dengan 

prosentase keberhasilan pada setiap siklus yang telah ditentukan peneliti. 

Penelitian akan berhasil jika anak sudah mencapai prosentase yang telah 

ditentukan peneliti pada setiap siklusnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Berdasarkan uraian pada siklus I sampai dengan siklus III, kemampuan 

berhitung anak terus meningkat. Prosentase peningkatan sebelum tindakan sampai 

dengan siklus I peningkatannya mencapai 11%, dari siklus I sampai siklus II 

peningkatannya mencapai 18%, dan peningkatan dari siklus II sampai siklus III 

mencapai 21%.  Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebelum tindakan 

sampai siklus I mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini disebabkan 

karena pada awal-awal pertemuan ketertarikan anak masih sangat tinggi, mereka 

sangat semangat dan antusias terhadap hal baru yang belum pernah didapatkan. 

Pada awal siklus II anak sudah semakin bisa membilang dan mengenal konsep 

bilangan dengan baik. Hal ini dikarenakan anak sudah paham akan penjelasan 

yang diberikan oleh peneliti. Siklus I sampai siklus II peningkatan kemampuan 

berhitung anak semakin meningkat lagi, hal ini disebabkan karena anak semakin 

memahami penjelasan peneliti. Terdapat pengulangan penjelasan tentang cara 

bermainnya. Sedangkan pada siklus II ke siklus III mengalami kenaikan 

dikarenakan adanya motivasi dan reward dari peneliti berupa siapa yang dapat 

mengikuti permainan dengan baik sesuai dengan instruksi peneliti, maka dia akan 

mendapatkan stiker bintang dan boleh dibawa pulang.  

Adanya peningkatan kemampuan berhitung anak didik sebelum tindakan 

sampai siklus III, hal ini tidak terlepas dari upaya peneliti untuk membuat 

rancangan pembelajaran yang dimungkinkan untuk merangsang kemampuan 

berhitung anak dan melaksanakan seluruh rencana tersebut dengan sebaik-

baiknya. Selain itu, fasilitas baik di sekolah maupun di rumah yang mendukung 
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kemampuan berhitung anak juga penting. Untuk itu, sekolah-sekolah di TK 

hendaknya menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengenalan berhitung 

anak. Selain fasilitas yang memadai, salah satu hal yang sangat penting yang 

dilakukan guru sekolah ketika proses belajar yaitu metode pembelajaran yang 

digunakan. Menurut Suyanto (2005: 39), metode pembelajaran untuk anak usia 

dini hendaknya menantang dan menyenangkan, melibatkan unsur bermain, 

bergerak, bernyanyi dan belajar. Salah satu metode pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung anak yaitu dengan bermain bilangan 

menggunakan kartu.  

Metode bermain kartu angka merupakan metode yang sangat baik untuk 

pembelajaran berhitung karena melalui metode bermain ini anak-anak tidak 

merasakan bahwa dirinya sedang belajar, terutama belajar tentang bilangan/ 

angka. Sehingga pengetahuan lebih mudah diserap oleh otak anak dan penguasan 

tentang konsep bilangan/ angka juga semakin baik. Hal ini juga didukung dan 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Depdiknas (2007: 4), apabila 

kegiatan berhitung diberikan melalui berbagai macam permainan tentunya akan 

lebih efektif karena bermain merupakan wahana belajar dan bekerja bagi anak. 

Anak akan lebih berhasil mempelajari sesuatu apabila yang ia pelajari sesuai 

dengan minat, kebutuhan, dan kemampuannya. 

Kegiatan bermain kartu angka merupakan salah satu permainan yang 

dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak, hal ini dapat dilihat pada saat 

anak berusaha membuat urutan bilangan angka, dimana secara tidak langsung 

anak akan mencari dan melihat kartu angka dengan bentuk bilangan yang 

berbeda-beda. Anak akan mulai mengenal lambang bilangan dari 1 sampai dengan 

10. Selain itu, anak juga akan belajar membilang angka 1 – 10. Pada waktu 

menghitung benda yang dihubungkan dengan bilangan, anak akan belajar 

mengenal konsep bilangan, menghitung benda dengan urut, dan menyebut hasil 

pengurangan dengan benda. Hal ini dapat digunakan untuk persiapan kemampuan 

berhitung yang lebih komplek lagi, yaitu anak dapat melakukan operasi 

penjumlahan dan pengurangan yang nantinya digunakan sebagai bekal untuk 

memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu di sekolah dasar (SD). 
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Karena seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang 

ini, banyak sekolah dasar yang memberikan syarat bahwa calon anak didik yang 

hendak masuk sekolah tersebut sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung.  

Berdasarkan hasil observasi diketahui pula bahwa kemampuan berhitung 

anak tidak merata. Hal ini disebabkan karena kemampuan, karakteristik dan 

tingkat kecerdasan anak berbeda-beda. Secara rinci dapat dilihat pada table 4.2:  

Tabel 4.2. Perbandingan Kemampuan Berhitung  Anak 

No. 
Nama 

Anak  

Perbandingan 

Prasiklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Alv 28% 36% 53% 78% 

2. Zha 31% 42% 56% 75% 

3. Dhi  56% 72% 89% 100% 

4. Sil  33% 50% 72% 94% 

5. Far  33% 56% 75% 97% 

6. Wen  50% 58% 75% 97% 

7. Ind  47% 56% 72% 97% 

8. Ikh  31% 47% 67% 86% 

9. Naj  31% 47% 56% 83% 

10. Rad  33% 39% 61% 94% 

11. Dza  28% 33% 53% 75% 

12. Rid  28% 31% 50% 69% 

13. Dzk  39% 53% 78% 97% 

14. Bag  61% 78% 94% 100% 

15. Ich  28% 33% 50% 75% 

16. Kak  28% 33% 50% 69% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa anak yang prosentasenya 

masih di bawah target yang ditetapkan oleh peneliti. Siklus I peneliti 

mentargetkan pencapaian ≥ 45%. Namun dari pelaksanaan siklus I ini kemampuan 

berhitung anak masih ada 7 anak yang prosentasenya ≤  45%. Pada siklus II 

terdapat 8 anak yang belum mencapai prosentase pencapaian ≥ 60% dari yang 

ditargetkan peneliti. Siklus III ada 5 anak yang prosentasenya masih dibawah 80% 

dari yang ditargetkan peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama 

proses kegiatan berlangsung dan tanya jawab dengan guru kelas,  dapat 

disimpulkan bahwa memang kemampuan 5 anak ini masih kurang dibandingkan 

dengan teman yang lain. Hal ini dikarenakan tingkat kecerdasan anak terutama 
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dalam berhitung rendah sehingga masih memerlukan bantuan dalam kegiatan 

bermain. Selain itu anak kurang kosentrasi dalam bermain kartu angka, seperti 

misalnya Kak yang terlihat aktif tetapi belum dapat menerima dengan baik 

perintah yang diberikan, Ich yang terlihat kurang percaya diri dan terlalu lambat. 

Rid yang terlalu pendiam, jarang mau berbicara dan apabila ditanya sering tidak 

mau menjawab, Dza yang sering melamun dan kurang memperhatikan perintah 

yang diberikan, sehingga bermain dengan sesukanya. Namun dilihat dari 

prosentase anak dari prasiklus sampai dengan siklus III, kemampuan berhitung 

anak lebih meningkat.  

Adapun butir amatan yang sulit dicapai anak dapat dilihat pada analisis 

pencapaian skor tiap butir amatan pada tabel 4.3 :  

Tabel 4.3. Analisisa Pencapaian Skor Tiap Butir Amatan 

No. Tindakan 
Butir Amatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Prasiklus 32 21 21 21 22 21 34 18 20 

2 Siklus I 35 29 30 31 31 27 37 27 28 

3 Siklus II 41 41 40 42 44 40 46 39 45 

4 Siklus III 53 54 54 54 58 56 60 53 58 

 

Terdapat  beberapa butir amatan yang mudah dilakukan anak yaitu dapat 

membilang dengan benar. Hampir semua anak dapat membilang dengan benar 

bilangan 1 sampai dengan 10. Bahkan ada beberapa anak sudah dapat membilang 

di atas bilangan 10. Hal ini dikarenakan, kegiatan membilang dilakukan dengan 

cara yang menarik seperti membilang dengan jari-jari sambil menyanyikan lagu. 

Sehingga anak lebih mudah dan cepat menghafal bilangan.  

Beberapa butir amatan yang sulit dilakukan yaitu dapat menyebut hasil 

pengurangan dengan benda. Hal ini disebabkan karena anak didik masih sulit 

untuk mengenal konsep mengurang, sehingga masih banyak anak yang 

memerlukan bantuan pendidik dalam kegiatan ini.  

Selain bermain dengan kartu angka, permainan lain yang juga dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung anak yaitu permainan bola dalam model 

pembelajaran bermain peran dengan pendekatan tematik. Permainan tersebut 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-
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sama meningkatkan kemampuan berhitung anak. Namun, bentuk permainan yang 

dilakukan peneliti sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian dahulu 

menggunakan permainan bola untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak, 

yaitu dengan cara memasukkan bola ke dalam keranjang yang sesuai angka dan 

warna, selanjutnya permainan melempar dan menangkap bola dengan keranjang 

secara berpasangan, dan bermain basket.  Sedangkan dalam permainan ini 

menggunakan kartu angka sebagai alat bermain, karena menurut Ahira (2012), 

begitu banyak bentuk dan manfaat games kartu/ bermain kartu, sehingga games 

kartu/ bermain kartu menjadi primadona di sekolah atau tempat kursus. Oleh 

karena itu, dengan menggunakan kartu angka diharapkan kemampuan berhitung 

anak akan meningkat. Apalagi ditunjang dengan metode pembelajaran yang 

menarik yaitu dengan bermain yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa 

bosan dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan berhitung di sekolah.   

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan melalui 

beberapa tindakan dari siklus I, II dan III serta hasil seluruh pembahasan dan 

analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bermain kartu angka 

dapat meningkatkan kemampuan berhitung bagi anak didik TK A di PAUD 

SAYMARA Kartasura, Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan prosentase kemampuan berhitung dari sebelum 

tindakan sampai dengan siklus III yakni sebelum tindakan 37%, siklus I mencapai 

48%, siklus II mencapai 66 %, dan siklus III mencapai 87%. Oleh karena itu 

bermain kartu angka merupakan metode yang efektif untuk pembelajaran 

berhitung pada anak usia dini.  
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