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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung melalui 
media permainan dakon di RA Amal Mulya Tawangmangu, Karanganyar tahun 
2012/2013. Jenis penelitian ini adalah  Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, teman seprofesi, dan kepala 
sekolah. Subyek penelitian ini adalah anak kelompok B tahun pelajaran 
2012/2013.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi 
dan catatan lapangan. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 
kemampuan berhitung anak dan data kualitatif berupa data pelaksanaan 
pembelajaran. Teknis analisis data dilakukan dengan analisis komparatif yang 
digunakan untuk menganalisa kemampuan berhitung dan interaktif yang 
digunakan untuk menganalisa permaian dakon. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan berhitung anak yakni sebelum tindakan 
43,125%, siklus I 72,50 %, siklus II 83,3125%. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah melalui media dakon dapat mengembangkan kemampuan berhitung anak 
pada kelompok B di RA Amal Mulya Tawangmangu tahun ajaran 2012/2013.ak 
pada kelompok B di RA Amal Mulya Tawangmangu tahun ajaran 2012/2013. 

 
Kata kunci:kemampuan berhitung anak, dakon 
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1. PENDAHULUAN 

Taman Kanak-kanak (TK) 

sebagaisalahsatubentuklembagapendidikanusiadinipadajalurpendidikan formal 

berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), RaudlatusAthfal (RA) ataubentuk lain 

yang sederajat. 

Pendidikan di TK mengembangkan beberapa bidang aspek 

perkembangan, yaitu perkembangan fisik, emosi, bahasa, sosial dan salah 

satunya adalah perkembangan kognitif dimana anak aktif membangun 

pemikiran mereka. Beberapa pakar ilmu menjelaskan bahwa perkembangan 

kognitif anak usia dini perlu diberikan stimulus yang sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Salah satu bidang pengembangan konitif adalah  berhitung. 

Menghitung dapat diperkenalkan kepada anak dengan  pengalaman 

sehari-hari anak. Pembelajaran berhitung yang diberikan kepada anak 

sebaiknya tidak monoton agar lebih menarik. Agar pembelajaran berhitung 

lebih menarik dan tidak membosankan anak, guru hendaknya merencanakan 

dan menyiapkan berbagai jenis gagasan yang bervariasi dengan bermain dan 

menciptakan bermacam-macam permainan yang menarik. dengan bermain 

memberi kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, mengulang-ulang, 

menemukan sendiri, bereksplorasi, mempraktekkan dan mendapatkan 

bermacam-macam konsep serta pengertian yang tidak terhitung 

banyaknya.Mengenali kemampuan berhitung, lambang bilangan dan mengerti 

konsepnya bisa distimulasi sejak usia TK melalui permainan.  

Pada kenyataanya,  proses pembelajaran di RA Amal Mulya 

Tawangmangu belum memanfaatkan dan menggunakan permainan dalam 

upaya untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak usia TK. Teknik 

pembelajarannya diberikan secara monoton dan cenderung membosankan bagi 

anak. Hal ini disebabkan karena penggunaan permainan dalam pembelajaran 

berhitung masih sedikit digunakan. Tetapi lain hal nya jika dalam 

pembelajaran berhitung menggunakan  permainan, karena setelah  diberikan 

permainan terjadi peningkatan yang cukup baik pada kemampuan berhitung 

anak.  
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Berdasarkan buku pedoman Pembinaan Nilai Budaya melalui 

Permainan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (1981:26) mengungkapkan 

bahwa permainan tradisional yang dapat melatih keterampilan menghitung 

dan kecerdasan adalah permainan dakon.  

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa permainan  dakon 

sangat banyak manfaatnya bagi pembelajaran berhitung. Permainan dakon 

dapat digunakan sebagai sarana untuk berhitung. Anak usia TK dapat mudah 

berhitung dikarenakan metode yang diberikan lebih menarik. Dengan 

menggunakan media yang berbeda yaitu dengan penggunaan permainan 

dakon, peneliti berharap penggunaan permainan dakon dapat berhasil 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan berhitung anak usia TK. 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan berhitung 

anak pada RA Amal Mulya Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 
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2. METODE PENELITIAN 

A. JenisPenelitian 

Penelitianinidimaksudkanuntukmemperbaikidanmeningkatkan 

proses pembelajaran yang sudahdilaksanakanoleh guru 

sertamengatasipermasalahanpembelajaranberhitungpadaanak yang terjadi 

di lapangan (TK), dengancaramemanfaatkanpenggunaanpermainandakon. 

Olehkarenaituuntukmencapaiapa yang 

dimaksuddiatasmakapadapenelitianinidigunakanmetodepenelitiantindakan

kelas (PTK).  

Penelitiantindakankelasadalahpenelitiantindakan yang dilaksanakan 

di 

dalamkelasketikapembelajaranberlangsung.Penelitiantindakankelasdilakuk

andengantujuanuntukmemperbaikiataumeningkatkankualitaspembelajaran.

Prosedur PTK yang penulislakukanmenggunakan model Kurt Lewin 

yangterdiridariempatkomponenyaitu: a) Perencanaan/Planning, b) 

Tindakan/Acting, c) Pengamatan/Observing, d)Refleksi/Reflecting. 

B. SetingPenelitian 

PenelitianTindakanKelas (PTK) inidilaksanakan di kelompok B RA 

AmalMulyaTawangmanguKabupatenKaranganyarTahun 2012/2013. 

Penelitiandilaksanakanpada semester genaptahunpelajaran 2012/2013. 

C. SubjekPenelitian 

Subyek yang ditelitidalampelaksanaanpenelitiantindakankelasini yang 

ditelitiadalah : 

1) Anakdidik, yaitukemampuanberhitungdanpartisipasianakdalam proses 

pembelajaranmelaluimetodepermainandakon yang 

disesuaikanpadatemasaatpembelajarantersebut. 

2) Guru yaitukemampuan guru 

dalammengembangkankemampuanberhitungpadaanakdenganpembelaj

aran yang menyenangkan. 

D. MetodePengumpulan Data. 
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Dalampengumpulan data yang dipergunakanpenelitiada 2 

metodeyaitu:MetodeObservasidanCatatanLapangan 

E. InstrumenPenelitian. 

Instrumenmerupakanalatbantu yang 

digunakanuntukmencatatataumendapatkan data yang diperlukan. 

Instrumen yang 

digunakandalampenelitianiniterdiridarilembarobservasikemampuanberhitu

nganakdanlembarobservasipenerapanmetodebermaindakon: 

1) Lembarobservasikemampuanberhitunganak yang 

sesuaidenganindikator yang akandicapai. 

Prosedurpenyusunandanpengisianlembarobservasiiniadalahsebagaiberi

kutberikut : 

a. Menentukanindikator yang 

akandigunakanuntukmengetahuiperkembangankemampuanberhitu

nganak; 

b. Menjabarkanindikatorkedalambutiramatanyang 

menunjukkanpencapaianindikator yang 

dapatdilakukananakketikamelakukankegiatan, yang dijadikankisi-

kisidalammelakukanobservasi 

c. Menentukandeskriptorbutiramatandenganmemberikanketentuan 

BB : BelumBerkembang, MB : MulaiBerkembang, BSH : 

BerkembangSesuaiHarapan, BSB : BerkembangSangatBaik;  

d. Memasukkankedalam formatpedomanobservasi. Format 

pedomanobservasikemampuanberhitungadapadalampiran 1. 

2) LembarObservasiPenerapanMetodeBermainDakon 

Berisitentangcatatanpelaksanaankegiatanbermaindakondalamupayame

ningkatkankemapuanberhitunganak.Komponen yang 

dinilaidalamkegiatanberhitungantaralain :pendahuluan, pelaksanaan 

(Intikegitan), Penutup. Prosedurpenyusunanobservasisebagaiberikut : 

a. Menentukankomponenkegiatanpembelajaran yang 

akandiamatiyaknipendahuluan, inti, penutup; 
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b. Mengidetifikasiprosedurpembelajarandenganbermaindakon; 

c. Menentukandiskriptoramatandenganketentuanmengisi keterangan. 

3) Lembarcatatanlapangan yang digunakanuntukmencatatsemuakejadian 

yang diluarperencanaanataupencatatanpermasalahan yang 

munculpadawaktudilaksanakankegiatan.  

F. MetodeAnalisis Data. 

Analisis data 

kemampuanberhitungdilakukanuntukmelakukanrefleksi, agar 

penelitidapatmenentukantindakan yang akandiambilpadasiklusberikutnya, 

analisi data terhadapanakdilakukandalambeberapatahapsebagaiberikut: 

1. Skoring / pemberianskorhasilyang dicapaianakpadasetiapbutiramatan 

2. Membuattabulasiskorobservasikemampuanberhitunganak. 

3. Menghitung rata-rata 

kemampuanberhitunganakmelaluikegiatanbermaindakondengancarase

bagaiberikut 

a. Prosentasepencapaiankemampuan  : 

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑎𝑎 𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑𝐽𝐽𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝐽𝐽𝑑𝑑 𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝑆𝑆
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽ℎ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀𝐽𝐽𝑆𝑆𝑀𝑀𝑑𝑑𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑥𝑥100% 

b. SkorMaksimum = skormaksimumbutiramatan x jumlahbutiramatan 

c. Skormaksimum = 4 x 10 = 40 

d. Hasilprosentasediisikanpadatabeltabulasipadakolompersen (%) 

4. Membandingkanhasilprosentasepencapaianpadasetiapanakdenganprose

ntasekeberhasilanpadasetiapsiklus yang telahditentukanpeneliti. 

Penelitianpadasetiapsiklusakanberhasiljikaanaksudahmencapaiprosenta

se yang telahditentukanpenelitipadasetiapsiklusnya.  
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Pra Siklus 

Untuk mengetahui kemampuan berhitung anak, sebelum 

tindakan, peneliti melakukan pembelajaran pengenalan penjumlahan 

pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2013. Namun sebagian besar anak 

belum bisa mengerjakannya dengan benar. Dari hasil observasi 

tersebut, secara keseluruhan rata-rata pencampaian kemampuan 

berhitung hanya mencapai 43,125%. Hal ini secara jelas tersaji dalam 

lampiran 6. 

2. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan  

Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada hari Senin, 

tanggal 7 Januari 2013 di RA Amal Mulya Tawangmangu peneliti 

berdiskusi dengan guru terutama dalam hal yang akan dilakukan 

pada kegiatan pelaksanaan tindakan siklus I. Peneliti sebagai 

pelaksana tindakan sedangkan guru membantu selama proses 

pembelajaran juga sebagai obeservatory.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus pertama dilaksanakan pada hari 

Selasa tanggal 8 Januari 2013. Pembelajaran ini berlangsung 

selama 60 menit dan bertempat di ruang kelas B RA Amal  Mulya 

Tawangmangu Karanganyar. 

Pertemuan kedua dilaksamakan pada hari Jumat tanggal 

11 Januari 2013. Peneliti melakukan tindakan yang hampir sama 

dengan pertemuan pertama tetapi penjelasannya lebih mendetail 

dan lebih memotivasi anak. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

pengenalan penjumlahan melalui permainan dakon. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan peneliti dan guru diperoleh hasil yaitu 
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anak sebelum tindakan 43,125% pada siklus pertama ini mencapai 

72,5% 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut peneliti dan guru 

melakukan analisis terhadap proses pembelajaran dan peningkatan 

kemampuan berhitung anak. Analisis ini dilakukan oleh peneliti 

dengan melihat kekurangan-kekurangan yang ada dengan 

berpedoman pada hasil observasi peningkatan kemampuan 

berhitung. 

Siklus I sebagian besar anak masih kurang semangat dan 

pasif sehingga pada siklus I diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan berhitung anak melalui permainan dakon masih 

rendah. Namun apabila dibandingkan dengan kegiatan sebelum 

diberi tindakan kelas, pembelajaran ini sudah mengalami 

peningkatan meskipun kecil. 

 

3. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Proses tindakan pada siklus I pada umumnya sudah cukup 

baik namun belum memuaskan, untuk itu peneliti dan guru sepakat 

untuk melakukan tindakan selanjutnya, peneliti berdiskusi dengan 

guru untuk menentukan perencanaan pada siklus II. Kegiatan 

perencanaan ini dilaksanakan hari Rabu tanggal 16 Januari 2013.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 16 Januari 2013. Pembelajaran ini berlangsung selama 60 

menit dan bertempat di ruang kelas B RA Amal  Mulya 

Tawangmangu Karanganyar. 

Dalam proses tersebut kolaborator dan peneliti 

melakukan observasi terhadap anak-anak yang mengenal 
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penjumlahan dengan permaian dakon dan dicatat pada pedoman 

observasi 

c. Observasi 

Pada siklus II ini anak-anak merasa senang dan 

bersemangat dalam bermain dakon. Tetapi dalam siklus II ini 

masih ada anak yang tidak fokus pada pembelajaran. Penugasan 

yang diberikan oleh peneliti juga dapat dikerjakan dengan baik. 

Adapun untuk pembelajaran berhitung anak dalam satu kelas sudah 

ada peningkatan menjadi 85,3125% dibandingkan siklus satu yang 

baru mencapai 72,5%. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan, peneliti 

dan observer melakukan analisis terhadap proses pembelajaran dan 

kemampuan berhitung anak melalui permainan dakon. Berdasarkan 

analisis dan refleksi diatas tindakan pada siklus II dinyatakan 

berhasil, hal ini dibuktikan dengan prosentase kemampuan 

berhitung anak lebih meningkat dibanding dengan siklus 

sebelumnya dan telah mencapai rata-rata prosentase yang telah 

ditargetkan peneliti, adapun peningaktaannya dari pra siklus 

43,125%, silkus I 72,5%, siklus II 85,3125% 

Dengan demikian dapat dituliskan hipotesa yang 

berbunnyi“Kemampuan Berhitung Dapat Dikembangkam 

melaluiPermainan Dakon Pada Anak Usia 5-6 Tahun.”  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil evaluasi, observasi dan refleksi yang diperoleh 

dari pra siklus, siklus I dan silkus II kemampuan berhitung anak terus 

meningkat. Prosentase peningkatan dari pra siklus ke siklus I sebesar 

29,375%. Dari siklus I ke siklus II mencapai 12,18%.   

Berdasarkan hasil pelaksanaan dari siklus I sampai siklus II dapat 

dikatakan bahwa kemampuan berhitung dengan permainan dakon dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelompok B di RA Amal Mulya 
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Tawangmangu tahun 2012/2013. Tingkat keberhasilan dari sebelum 

tindakan sampai siklus II  

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui adanya 

peningkatan dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II. Data 

presentase yang diperoleh pada kondisi awal adalah 43,125%, hampir 

semua anak belum memiliki kemampuan berhitung  dengan baik. Siklus I 

mencapai 72,5% dengan anak yang kemampuan berhitungnya baik 

menjadi 16 anak. Sedangkan prosentase pencapaian pada siklus II 

mencapai 85,3125% dengan banyak anak kemampuan berhitungnya baik 

bertambah menjadi 21 anak. Meskipun masih ada 3 anak yang belum 

memiliki kemampuan berhitung yang sesuai harapan, namun hasil terakhir 

sudahmemenuhi target  yang ingin di capai peneliti yaitu prosentase 75%. 

Adapun butir amatan yang sulit dicapai anak dapat dilihat pada 

analisa pencapaian skor tiap butir amatan. 

Terdapat beberapa butir amatan yang mudah dilakukan anak 

yaitu membilang urutan angka, menyebutkan angka, membedakan banyak 

sedikit. Hal ini disebabkan media yang dipergunakan sangat jelas dan 

menarik untuk anak sehingga merangsang rasa ingin tahu anak. Selain itu 

pembelajaran yang dilakukan sangat menyenangkan bagi anak karena 

pembelajaran menggunakan permainan dakon, sehingga anak tidak mudah 

bosan. Seperti pepatah belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. 

Beberapa butir amatan yang sulit dilakukan yaitu menyebutkan 

hasil penjumlahan dan mengenal  konsep bilangan. Hal ini disebabkan 

belum semua anak mampu menjumlahkan, sehingga sebagian anak masih 

memerlukan stimulasi dan perhatian dalam kegiatan ini. 
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4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilakukan 

dalam dua siklus dengan penerapan pembelajaran bagi siswa kelompok B RA 

Amal Mulya Tawangmangu Karanganyar, dapat disimpulkan bahwa 

permainan dakon dapat meningkatkan kemampuan berhitung bagi siswa 

kelompok B RA Amal Mulya Tawangmangu Karanganyar tahun ajaran 

2012/2013. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase 

kemampuan berhitung dari pra siklus 43,125%, siklus I 72,5%, dan siklus II 

85,3125%. Presentase kemampuan berhitung dari siklus I ke siklus II 

meningkat menjadi 9,8125%. 
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