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ABSTRAK 

 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung anak TK 01 Kalisoro Kecamatan Tawangmangu, Kabuparen 

Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 melalui permainan angka dengan media 

pohon hitung. Penelitian ini menggunakan data interaktif dan konferaktif antara 

peneliti, guru dan kepala sekolah. Metode, yang digunakan yaitu metode 

observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji 

keabsahan data digunakan triangulasi data. Kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 1) adanya peningkatan pencapaian keampuan berhitung 

anak dengan rata-rata yang diperoleh pada kondisi awal atau Pra silkus asalah 

43,75%, kemudian pada siklus I 68,75%, dan pada siklus II 81,25%. 2) adanya 

peningkatan pencapaian prosentase incikator penelitian berhitung anak dengan 

rata-rata pada kondisi awal atau pra siklus 43,75%, siklus I 56%, dan pada siklus 

II 80%. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa melalui 

berhitung anak pada kelompok B, TK 01 Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, 

Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 

 

Kata Kunci : Kemampuan berhitung anak, Pohon hitung. 

 

  



  



1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Taman Kanak – kanak merupakan satu bentuk pendidikan 

formal pada anak usia dini. Pada usia tersebut  anak  mengalami masa peka 

untuk menerima  suatu rangsang atau stimulus. Oleh karena itu seharusnya 

cara belajar anak dibuat yang menyenangkan. Di usia 5 – 6 tahun anak  

berada dalam proses perkembangan yang unik karena proses 

perkembangannya terjadi bersamaan dengan masa peka. Pada masa ini  

merupakan  masa yang paling tepat untuk menggali segala potensi kecerdasan 

anak sebanyak – banyaknya. Di masa peka ini kecepatan pertumbuhan otak 

anak sangat tinggi hingga mencapai 50 persen dari keseluruhan 

perkembangan otak anak selama hidupnya dan akan terjadi sekali dalam 

hidup mereka.  

 Usia dini atau pra sekolah merupakan usia yang efektif untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak – anak. Upaya 

pengembangan kemampuan berhitung dapat dilakukan dengan berbagai cara 

termasuk permainan berhitung. Apabila diberikan sejak usia dini, maka 

permainan  akan mampu merangsang serta meningkatkan kemampuan anak 

dalam memahami fenomena alam atau perubahan lingkungan di sekitarnya. 

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

karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara menarik, bervariasi 

dan menyenangkan. Permainan berhitung merupakan bagian matematika, 

diperlukan untuk menumbuhkembangkan keterampilan berhitung yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang 

merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Berdasarkan hal tersebut diatas 

maka guru harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang dapat 

menarik minat anak dan mampu menumbuhkan keaktifan anak dalam belajar  

berhitung. Salah satu metode pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh 

guru adalah permainan angka. Dengan mempergunakan permainan angka 

 



diharapkan proses pembelajaran berhitung dapat menarik minat anak 

sehingga kemampuan berhitung anak akan meningkat. 

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas maka penulis akan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Upaya Mengembangkan   

Kemampuan   Berhitung  Melalui Permainan Angka Pada kelompok B di TK 

01 Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar  tahun 

pelajaran 2012/2013”. 

B.Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung 

anak kelompok B TK 01 Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar tahun 2012/2013. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dasar – dasar 

pembelajaran berhitung anak kelompok B TK 01 Kalisoro Kecamatan 

Tawangmnagu Kabupaten Karanganyar tahun 2012 melalui permainan 

angka. 

 

2.METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Prosedur Penelitian, dan Indikator 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan melalui proses kerjasama antara guru TK B dan peneliti. 

Menurut Hopkins dalam Rochiati Wiriatmaja (2006:11) penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur 

penelitian dengan tindakan substantif, suatu usaha untuk memahami apa 

yang penelitian tindakan hasilkan ditandai dengan adanya perbaikan terus 

menerus sehingga tercapai  sasaran dari penelitian tersebut. 

 

B. Setting dan Subyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 



Tempat Penelitian diadakan di TK 01 Kalisoro Kecamatan 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar yang terletak di halaman 

belakang kelurahan Kalisoro Jalan Lawu  Tawangmangu.  

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap Tahun 

2012/2013. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah anak Taman Kanak-Kanak 01 

Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar pada 

kelompok B Semester gasal Tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 16 

anak terdiri dari 9 putra dan 7 putri yang merupakan penerima tindakan 

dari penelitian yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan 

menghitung anak masih rendah, serta guru sekaligus peneliti yang 

merupakan pelaku tindakan penelitian. 

  

C. Jenis Data 

Menurut Arikunto (2006:11), data yang dikumpulkan peneliti dalam 

pelaksanaan tindakan kelas ada dua jenis, yaitu : 

1. Data kuantitatif 

Data kualitatif pada penelitian ini berupa data tentang kemampuan 

berhitung anak dalam mengenal lambang bilangan dan konsep bilangan. 

2. Data kualitatif  

Data kualitatif pada penelitian ini berupa data tentang metode 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu dengan permainan angka 

menggunakan pohon hitung. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini, antara 

lain : 



1. Observasi  

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati proses 

pembelajaran  dan kemampuan berhitung anak setelah selesai melakukan 

permainan angka dengan pohon hitung. Hasil observasi kemudian 

dianalisis untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan permainan angka 

dalam pembelajaran berhitung.  

2. Catatan lapangan (field notes)  

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat semua temuan 

selama proses pembelajaran berlangsung yang diperoleh peneliti yang 

tidak  teramati dalam lembar observasi. Bentuk temuan ini berupa 

aktivitas anak didik dan permasalahan yang dihadapi selama 

pembelajaran berhitung dengan pohon hitung. 

3. Wawancara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada subyek yang diteliti. Tujuan diadakan 

wawancara adalah memperoleh data mengenai hasil belajar berhitung 

anak Taman Kanak-Kanak 01 Kalisoro Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar pada kelompok B tahun ajaran 2012/2013. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable  

yang berupa dokumen-dokumen baik berupa dokumen primer maupun 

skunder yang menunjang proses pembelajaran. Dalam penelitian ini 

metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh daftar nilai, 

daftar hadir siswa, foto anak Taman Kanak-Kanak 01 Kalisoro 

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar pada kelompok B 

tahun ajaran 2012/2013. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mencatat data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Lembar observasi 



Lembar observasi pada penelitian ini adalah : 

a. Lembar observasi peningkatan kemampuan berhitung 

b. Lembar observasi proses pembelajaran melalui permainan angka 

menggunakan media pohon berhitung 

2. Lembar catatan lapangan yang dipakai ketika mencatat permasalahan 

yang muncul pada waktu pelaksanaan tindakan dan permasalahan 

tersebut terjadi di luar perencanaan.  

 

F. Analisis Data 

Analisis ada 2 macam yaitu analisis interaktif dan konperatif. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Data 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri 

dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan dilakukan dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data 

sebagai suatu proses siklus (Miller, 1992:20). 

Analisis data  terhadap anak dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : 

1. Menjumlahkan skor yang dicapai anak. 

2. Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kemampuann berhitung 

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

3. Menghitung prosentase peningkatan kemampuan berhitung dengan 

media pohon hitung dengan cara: 

a. Prosentase pencapaian kemampuan : 

  Jumlah skor amatan yang dicapai anak  x 100 % 

                    Jumlah skor maksimum 

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

amatan. 

c. Hasil prosentase diisikan pada tabel tabulasi pada kolom % 

4. Menghitung rata-rata prosentase pencapaian kemampuan berhitung anak 

dalam mengenal lambang bilangan dan konsep bilangan. 

5. Membandingkan hasil prosentase 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 siklus. Penjelasan proses analisis 

interaktif dapat digambarkan dengan skema berikut : 

 

 

 

 

 

3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Setiap Siklus 

Pra Siklus 

Dari hasil pengamatan pra siklus dengan menggunakan lembar observasi 

diperoleh rata-rata prosentase kemampuan berhitung anak di kelompok B 

sebesar 43,75 % sehingga ditarik kesimpulan bahwa masih banyak anak yang 

kemampuan berhitungnya rendah. Dari data pada pra siklus diketahui bahwa 

dari 16 anak kelompok B pada TK 01 Kalisoro hanya 7 anak yang 

memperoleh nilai atas rata-rata. 

 

1. Siklus I 

Berdasarkan hasil tabulasi skor observasi siklus I, rata-rata prosentase 

kemampuan berhitung anak dalam satu kelas sebesar 67.19%. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui terjadi peningkatan rata-rata prosentase 

kemampuan berhitung anak dalam satu kelas dari kondisi awal atau pra 

siklus yang hanya 44.22%. Namun demikian peningkatan rata-rata 

prosentase kemampuan berhitung anak tidak merata. Hal ini dibuktikan 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penarikan Kesimpulan 

Penyajian Data 

 



dengan hasil observasi pada siklus I yang sudah mampu berhitung atau 

mencapai kemampuan di atas rata-rata berjumlah 11 anak dari 16 anak 

atau sebesar 68,75%. 

Dari hasil siklus I secara umum dapat dilihat bahwa kemampuan 

berhitung anak kelompok B, TK 01 Kalisoro mengalami peningkatan 

yang signifikan yaitu sebesa25%. , sehingga peneliti perlu 

melaksanakan tindakan siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

Prosentase kemampuan berhitung anak pada siklus II sebesar 

81,25% ini sudah meningkat sebesar 12,5% jika dibandingkan dengan 

siklus I yang mencapai 68,75%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan berhitung anak sudah baik dan mampu mencapai butir 

amatan dengan mencapai skor sesuai dengan yang ditargetkan peneliti. 

Prosentase pencapaian kemampuan kemampuan anak secara umum 

menunjukkan peningkatan yang terus menerus dari pra siklus sampai 

dengan siklus II. Peningkatan kemampuan setiap anak pra siklus tersebut 

otomatis meningkatkan kemampuan anak secara umum dalam satu kelas. 

Prosentase peningkatan kemampuan anak dalam satu kelas seperti yang 

telah didapat dari hasil observasi, selalu menunjukkan peningkatan dari 

pra siklus sampai siklus II. Peningkatan yang terjadi tersebut 

menunjukkan target yang ditentukan sebelumnya sudah tercapai. 

B. Pembahasan 



Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan berhitung anak dari sebelum diberikan tindakan sampai dengan 

siklus II telah menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan 

penggunaan media pembelajaran yang tepat yaitu penggunaan media pohon 

hitung. Penggunaan pohon hitung dapat meningkatkan kemampuan berhitung 

anak sehingga pembelajaran dengan pohon hitung ini dapat merangsang 

kemampuan anak, karena didukung metode bermain, secara tidak langsung 

anak bisa sekaligus belajar tanpa ada rasa paksaan.  

Peningkatan kemampuan  berhitung  anak sebelum tindakan sampai 

dengan siklus I mencapai  25%. Hal ini disebabkan karena pada awal 

pertemuan, anak masih sangat tertarik pada penggunaan pohon hitung yang 

sebelumnya jarang diberikan. Pada siklus I, peneliti mentargetkan tingkat 

prosentase pencapaian kemampuan berhitung anak > 65%. Hal ini sudah bisa 

dikatakan berhasil karena prosentase pencapaian kemampuan berhitung anak 

melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 68,75%. 

Pada siklus II, peneliti mentargetkan tingkat prosentase pencapaian 

kemampuan berhitung anak > 80%, sedangkan prosentase pencapaian 

kemampuan berhitung anak mencapai 81,25%.  Dari siklus I sampai siklus II 

peningkatan pencapaian prosentase kemampuan berhitung anak mencapai 

12,5%. Walaupun peningkatan prosentase pencapaian pada siklus II tidak 

sebesar pada siklus I, hal ini tidak mempengaruhi target pencapain indikator. 

Hal ini terbukti pada siklus II, anak yang mencapai tingkat keberhasilan atau 



mampu dalam berhitung adalah 13  anak atau 81,25%, sedangkan yang belum 

mencapai tingkat keberhasilan sebesar 3 anak atau 18,75%.  

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kemampuan 

berhitung setiap anak dalam menggunakan pohon hitung tidak sama. Hal ini 

dibuktikan dengan  masih adanya anak yang belum mencapai target yang 

ditentukan peneliti sebanyak 3 anak atau 18,75%. Namun hal ini tidak 

menjadi masalah  mengingat kemampuan anak berbeda-beda. Selain itu 

secara umum prosentase pencapaian kemampuan berhitung anak selalu 

mengalami peningkatan dari prasiklus sampai dengan siklus II.  

Pada siklus I peneliti mentargetkan tingkat pencapaiaan prosentase 

kemampuan berhitung anak > 65%. Walaupun target tersebut tercapai akan 

tetapi dari hasil pelaksanaan siklus 1 masih 5 anak yang belum mampu 

mencapai target.  

Pada siklus II peneliti mentargetkan pancapaian prosentase kemampuan 

berhitung anak > 80%. Jumlah anak yang belum mencapai target pada siklus 

II ini adalah 3 anak, Ketiga anak tersebut memiliki prosentase pencapaian  

terendah yaitu: 60%, 65% dan 65%. Dina dan Marcel merupakan anak yang 

memiliki daya konsentrasi rendah, dan sulit menguasai indikator, sedangkan 

Avan di samping daya konsentrasinya rendah dan sulit menguasai indikator, 

anak tersebut terlalu dimanja oleh orang tuanya. Namun jika dilihat dari 

prasiklus sampai siklus II anak tersebut selalu menunjukkan peningkatan. 

Melihat peningkatan prosentase di setiap siklusnya, peneliti menyatakan 



bahwa guru sangat berpengaruh pada anak didik. Dalam proses pembelajaran 

guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman. 

C.Hipotesis 

   Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannyan masih harus diuji terlebih dahulu secara empiris ( Sumadi, 

2006:21 ). 

 Kemampuan berhitung dapat dikembangkan melalui permainan angka. 

 

4.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui keseluruhan siklus yang telah 

dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa “Permainan Angka 

menggunakan media pohon hitung dapat mengembangkan kemampuan 

berhitung  pada anak usia dini Taman Kanak – Kanak 01 Kalisoro, 

Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar tahun Pelajaran 

2012/2013” 

A. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan  hasil penelitian diatas terbukti  bahwa melalui 

permainan angka dengan media pohon hitung dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung anak kelompok B, TK 01Kalisoro Tawangmangu, Karanganyar. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dikemukakan implikasi hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui permainan angka dapat 

meningkatkan kemampuan hitung karena anak melakukankegiatan bermain 

angka dengan benar dan anak merasa senang. 

  



2. Implikasi Praktis 

Hasil Penelitian ini dapat digunakan guru sebagai alternatif  strategi 

model pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran, maka penelitian ini dapat digunakan guru dalam 

menghadapi masalah yang sejenis yang pada umumnya dimiliki oleh 

sebagian besar anak. 
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