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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berhitung melalui 
bermain dengan media bola keranjang pada anak kelompok B TK Aisyiyah Parakan 
Bolong Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 
bulan mulai bulan Maret 2013 sampai bulan Mei 2013 dengan menggunakan desain 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri 
dari perencanaan ( planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), 
dan refleksi (reflecting). Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Aisyiyah 
Parakan. Data yang dikumpulkan berupa kemampuan berhitung pada anak dan proses 
penerapan kegiatan bermain dengan media bola keranjang dalam pembelajaran. Data 
dianalisis dengan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan  berhitung pada anak melalui kegiatan bermain dengan media bola 
keranjang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Hal ini dapat terbukti bahwa 
terjadi peningkatan rata-rata persentase pencapaian dari siklus I sampai dengan siklus 
II. Rata-rata pencapaian kemampuan berhitung pada anak meningkat dari prasiklus 
45,8% menjadi 60,7% pada siklus I, siklus II menjadi 77,4%. Dengan demikian 
didapat kesimpulan dari penelitian ini bahwa kegiatan bermain dengan bola keranjang 
dapat mengembangkan kemampuan berhitung pada anak kelompok B TK Aisyiyah 
Parakan. Jumlah anak yang mencapai persentase pencapaian telah memenuhi 
indikator  yaitu apabila sekurangnya 75% jumlah anak mampu mencapai persentase 
pencapaian sebesar 75%. 

Kata kunci: bermain, media, bola keranjang, kemampuan berhitung. 

 

A. Pendahuluan 

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan  nasional, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya 
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pembinaan yang ditujukan kepada anak lahir sampai usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Peran pendidik (orang tua, guru 

dan orang dewasa lain) sangat diperlukan dalam upaya pengembangan potensi 

anak diperlukan dalam upaya pengembangan potensi anak 4-6 tahun. Upaya 

pengembangan tersebut harus dilakukan melalui kegiatan bermain sambil belajar 

atau belajar seraya bermain. Dengan bermain anak memiliki kesempatan untuk 

berekspresi menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, belajar sacara 

menyenangkan. Selain itu bermain membantu anak mengenal dirinya sendiri, 

orang lain dan lingkungan ( Depdiknas, 2004 : 1). 

Dari berbagai aspek perkembangan diatas salah satunya yaitu 

perkembangan kognitif yang didalamnya terdapat kemampuan berhitung. 

Pengenalan berhitung pada anak perlu diberikan agar tidak terjadi masalah 

kesulitan belajar disekitar anak. Pengenalan berhitung pada anak perlu diberikan 

agar tidak terjadi masalah kesulitan belajar selanjutnya karena bila anak belum 

menguasai konsep berhitung maka anak menganggap belajar berhitung atau 

matematika sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan. Fakta yang ada di TK  

Aisyiyah Parakan  Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar  pada tahun 

pelajaran 2012/2013 adalah anak tampak kesulitan untuk bisa membaca bilangan 

dan mengenal penjumlahan atau pengurangan suatu benda atau angka. Hal 
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tersebut terjadi karena metode guru yang digunakan kurang menarik, monoton 

dan kurang bervariasi sehingga menyebabkan anak menjadi kurang tertarik untuk 

belajar berhitung. 

 Kemampuan guru Taman Kanak-Kanak untuk mengembangkan 

kemampuan berhitung anak didiknya yang dilakukan dengan berbagai cara. Dari 

latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

memberikan solusi mengatasi kesulitan belajar berhitung, peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan kemampuan berhitung anak melalui 

bermain dengan media bola keranjang pada anak kelompok B TK Aisyiyah 

Parakan Bolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2012/2013“ yang dilakukan dalam sebuah penelitian tindakan kelas 

(PTK) 

B. Metode Penelitian 

                  Penelitian ini akan dilaksanakan di TK Aisyiah yang terletak di Dusun 

Parakan, Desa Bolong, Kecamatan Karanganyar,     Kabupaten Karanganyar, 

karena penulis sebagai tenaga pendidik di TK Aisyiyah Parakan.Penelitian ini 

dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Maret sampai bulan Mei 2013. 

Subjek penelitian ini adalah anak-anak kelas B TK Aisyiyah Parakan Semester II 

Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 15 anak : 10 anak laki-laki dan 5 
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anak perempuan.Guru yang menjadi peneliti sekaligus penulis laporan penelitian 

ini adalah Mirsa Andriyani, yang mengampu di TK Aisyiyah Parakan. 

             Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan prosedur penelitian 

tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 

perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), 

dan refleksi (reflecting) (Suwandi, 2009). Jenis data dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai 

macam tehnik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau 

observasi. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh dari 

pemotretan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 

bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah menggunakan 

tehnik perhitungan matematika. 

                 Tehnik  data yang diterapkan dalam penelitian ini antaralain: observasi, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Untuk keperluan pengambilan data 

diperlukan instrument antara lain : membilang/ menyebut urutan bilangan 1-20,  

membilang dengan menunjuk benda ( mengenal bilangan dengan benda sampai 

10 ), menunjukkan jumlah yang sama – tidak sama, lebih banyak dan lebih 

sedikit dari dua perkumpulan benda, dan menyebut hasil penambahan dengan 

benda sampai 10. Keberhasilan kegiatan penelitian akan tercermin dengan 

adanya peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berhitung anak didik. 
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Adapun presentase keberhasilan penelitian tersebut dikatakan berhasil jika 

mencapai tingkat pengembangan > 75 % 

 

C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sebelum melakukan tindakan siklus I, peneliti melakukan observasi 

awal berupa prasiklus  pada hari Sabtu,20 April 2013 untuk mengetahui kondisi 

nyata di lapangan dan permasalahan apa yang terjadi di kelas. Data persentase 

pencapaian yang diperoleh pada  prasiklus adalah 45,8% hanya ada 2 anak yang 

memiliki kemampuan berhitung dengan sangat baik, ada 3 anak yang memiliki 

kemampuan berkembang sesuai harapan, ada 7 anak yang memiliki 

kemampuan mulai berkembang dan 3 anak yang memiliki kemampuan 

berhitung belum berkembang. Berdasarkan hasil observasi, peneliti merasa 

perlu meningkatkan kemampuan berhitung. Kemudian peneliti memerlukan 

tindakan selanjutnya, yaitu pada tindakan siklus I yang dilaksanakan pada hari 

Selasa,23 April 2013 dan hari Sabtu, 27 April 2013 dari hasil tindakan siklus I 

kemampuan berhitung belum berkembang. Pada siklus I  hasil observasi yang 

diperoleh mencapai 60,7% dengan rincian ada 2 anak memiliki kemampuan 

berkembang sangat baik, 8 anak memiliki kemampuan berkembang sesuai 

harapan dan 5 anak memiliki kemampuan mulai berkembang. Sedangkan pada 

siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2013 dan hari Rabu, 1 Mei 

2013 untuk persentase pencapaian kemampuan berhitung mencapai 77,4% 
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dengan 8 anak memiliki kemampuan berkembang sangat baik, dan 7  anak 

memiliki kemampuan berkembang sesuai harapan. Dengan demikian hasil 

terakhir sudah menunjukkan bahwa terjadi pengembangan kemampuan 

berhitung anak tiap-tiap siklus seperti yang telah direncanakan, yaitu sebesar 

>75%. 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan 

dalam dua siklus terjadi peningkatan dari siklus I sampai sikulus II, hasil 

persentase pencapaian kemampuan berhitung anak meningkat berturut-turut 

dari prasiklus 45,8 %, siklus I 60,73% dan siklus II mencapai 77,4%,  maka  

dapat  disimpulkan bahwa penerapan melalui metode bermain dengan media 

bola keranjang dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak kelompok B 

TK Aisyiyah Parakan Bolong Karanganyar kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2012/2103. 
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