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ABSTRAKS 
 

UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERHITUNG PERMULAAN  
MELALUI MEDIA KARTU ANGKA DAN GAMBAR PADA ANAK  

KELOMPOK B  TK AISYIYAH SEDAYU JUMANTONO  
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2012/2013 

MARSITI,  A.53A100043, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013,  sekitar 112 halaman.  

 Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung melalui media 
kartu angka dan gambar bagi anak kelompok B pada  Taman Kanak-kanak Aiyiyah 
Sedayu Jumantono. Penelitian ini dilaksanakan dengan melalui media kartu angka 
dan gambar,  dengan  jumlah  anak  15  anak.  Jenis penelitian  adalah  Penelitian 
Tindakan  Kelas  (PTK),  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, 
wawancara  dan dokumentasi.  Observasi  dipergunakan  untuk  mengumpulkan  data  
tentang mengembangkan kemampuan  berhitung permulaan anak  sedangkan  
dokumentasi  digunakan untuk  melihat  keaktifan  anak  saat  pembelajaran  
berhitung menggunakan metode kartu angka dan gambar serta pengumpulan gambar-
gambar saat pembelajaran berhitung.  Data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif  
yaitu  perbandingan prosentase melalui siklus-siklus. Berdasarkan hasil perhitungan 
tiap siklus tentang mengembangkan kemampuan  berhitung permulaan melalui media 
kartu angka dan gambar diperoleh  hasil  pada  prasiklus  41.88%,  siklus  I  63.13%,  
siklus  II  81.25%.  Dengan demikian  upaya mengembangkan kemampuan  berhitung 
permulaan melalui  kartu angka dan gambar pada anak kelompok B Taman Kanak-
kanak Aisyiyah Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar tahun  ajaran  
2012/2013 dikatakan berhasil karena keberhasilan yang ditargetkan 80% ternyata 
pada siklus II sudah melebihi dari target yaitu 83.59%.  
 Kata kunci : kartu angka dan gambar, berhitung permulaan 
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A. PENDAHULUAN 

 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada nak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan danperkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Masa ini merupakan masa peletakan dasar pertama dalam mengembangkan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, social emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian, seni dan nilai agama. Oleh sebabitu dibutuhkan kondisi dan situmlasi 

yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak 

tercapai secara optimal. Menurut Dr. Howard Gadner (Suryanto, 2005: 9) bahwa 

kecerdasan anak sangat beragam yang biasa disebut Multiple Intelegence. Salah 

satunya adalah kecerdasan logis matemtis, kecerdasan logis matematis ini 

didefinisikan sebagai kecerdasan yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang bersifat 

matematis dan ilmiah. Kecerdasan ini mempunyai suatu komponen yang keras yakni 

kepekaan dan kemampuan untuk membedakan pada logika dan berhitung. 

Kemampuan   menangani rangkaian penalaran yang panjang. Kemampuan berhitung 

permulaan termasuk didalamnya. Melalui stimulasi yang tepat maka kecerdasan logis 

matematis khususnya dalam kemampuan berhitung permulaan anak akan berkembang. 

Kegiatan pembeljaran di TK harus diupayakan menggunakan metode yang 

tepat agar mampu merangsang perkembangan kemampuan anak, khususnya 

kemampuan berhitung permulaan. Berhitung merupakan salah satu kegiatan yang 

sangat perlu dioptimalkan dalam pe nguasaan dan perkembngannya pada anak. Karena 

berhitung merupakan dasar ilmu pengetahuyan lain dan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan 

media pembelajaran yang tepat akan mempermudah anak dalam kegiatan berhitung 
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permulaan, karena pada usia ini anak belum bisa berpikir secara abstrak, jadi anak 

masih membutuhkan media sebagai alat bantu sebagai upaya mengembangkan 

kemampuan berhitung.  

Pada kenyataan kemampuan berhitung permulaan anak Kelompok B TK 

Aisyiyah Sedayu Jumantono masih rendah, terkait pada kegiatan berhitung anak yaitu 

menyebut urutan bilangan 1-20, membilang dengan 1-10, menghubungkan lambing 

bilangan dengan benda 1-10 tanpa disuruh menulis, dari 15 anak hanya  4 anak yang 

bias menyelesaikannya. Itu berarti hanya 26,60% dari keseluruhan anak kelompok B 

yang mampu berhitung dengan baik. Rendahnya kemampuan berhitung ini disebabkan 

oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah factor media pembelajaran yang 

kurang menarik bagi anak. 

Untuk itu peneliti juga sebagai guru berusaha menggunakan media kartu angka 

dan gambar sebagai upaya mengembangkan kemampuan berhitung permulaan. 

Penggunaan media kartu angka dan gambar   digunakan karena media ini sangat 

menarik bagi anak jug mudh dibuat oleh guru.   

Media  kartu  angka  dan  gambar  adalah salah  satu  media  yang  digunkan 

dengan ujuan agar supaya menggugah  gairah  anak  dalam  belajar berhitung  

permulaan. Bahkan  media  kartu  angka  dan  gambar  dapat  di  manfaatkan  sebagai  

sarana permainan  yang  sangat  mengasyikkan  bagi  anak, sehingga  mereka  tidak  

jenuh  dalam  melakukan  kegiatan  pembelajaran berhitung permulaan.  

Dari  uraian  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian 

yang  berjudul  “Upaya Mengembangkan Kemampuan  Berhitung  Permulaan  Melalui 

Media  Kartu  Angka  dan  Gambar  Pada  Anak  Kelompok  B Pada TK Aisyiyah 

Sedayu Jumantono Karanganyar Tahun Ajaran 2012- 2013 .”  
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B. METODE PENELITIAN 

Penelitan  Tindakan  Kelas  (PTK)  ini  dilakukan  di  TK Aisyiyah Sedayu 

Kecamatan Jumantono Kabupaten  Karanganyar.  Penelitian  dilakukan  selama  tiga  

bulan  yaitu,  akhir  bulan  Maret – Mei tahun 2013. Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah anak kelompok B TK Aisyiyah Sedayu Jumantono dengan jumlah  15 

anak semester II  tahun pelajaran 2012-2013.  Guru yang menjadi peneliti sekaligus 

penulis laporan penelitian ini adalah penulis sendiri Marsiti dibantu teman sejawat 

penulis. Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas  (Classroom Action 

Research). Setiap langkah terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan 

(planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting). 

Jenis Data yang ada : Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan 

untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk 

memahami masalah yang akan kita teliti. Data sekunder bermanfaat sekali untuk 

memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena 

didasarkan pada data sekunder yang tersedia, kita dapat mengetahui komponen-

komponen situasi lingkungan yang mengelilingi-nya. Data sekunder disamping 

memberi manfaat dalam membantu mendefinisikan dan mengembangkan masalah, 

data sekunder juga kadang dapat memunculkan solusi permasalahan yang ada. Data 

pada penelitian ini berupa informasi tentang mengembangkan kemampuan berhitung 
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permulan yang dilakukan melalui metode kertu angka dan gambar di Taman Kanak-

kanak Aisyiyah Sedayu Jumantono Karanganyar. 

Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang 

berlangsung, mencatat tentang hal-hal yang diamati (Sanjaya, 2010: 86). Observasi 

dilakukan oleh peneliti selama kegiatan pembelajaran berlangsung  untuk mengetahui 

proses pelaksanaan pembelajaran dengan metode kartu gambar dan angka. Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati  semua tindakan,  tanya jawab, respons yang 

dilakukan/ditunjukkan guru dan anak selama pembelajaran berdasar lembar observasi  

yang telah dipersiapkan. Pada pelaksanaan observasi juga digunakan sebagai catatan 

lapangan. Catatan lapangan dibuat oleh pengamat yang  melakukan  pengamatan/ 

observasi. Catatan ini digunakan untuk mengamati berbagai aspek pada saat 

pembelajaran berlangsung, suasana saat pembelajaran berlangsung meliputi 

pengelolaan kelas, hubungan interaksi siswa dan guru, interaksi siswa dengan siswa.  

Metode wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu 

kepada responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. 

Wawancara dilakukan dalam situasi informal dan wajar.  Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan kepada beberapa siswa yang dipilih dengan cara acak mengenai proses 

pembelajaran dengan menerapkan metode kartu angka dan gambar. Wawancara 

dilakukan setelah satu siklus selesai. Metode Dekumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen atau teknik pengumpuan data yang 

dicatat dalam bentuk catatan-catatan lapangan. Dokumen dan arsip (Sutopo, 2002: 54) 

dokumentasi merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau 

aktivitas tertentu. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam  lembar observasi. Dokumen yang digunakan adalah daftar hadir 

anak, daftar kelompok anak, dan suasana pembelajaran dalam hal ini digunakan 

dokumentasi foto. Contoh dokumentasi yaitu : foto, video, serta data-data yang 

bersifat penting sehingga perlu untuk diabadikan agar tidak hilang. 
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Instrumen penelitian ini  adalah  peneliti  sendiri  yang didukung dengan alat 

bantu yang dilengkapi dengan:  Instrumen  butir  amatan, observasi  dilakukan  pada  

saat  pembelajaran  untuk  mengetahui  kegiatan guru  dalam  pemanfaatan  kartu  

angka  dan  gambar  yang berlangsung selama  proses  pembelajaran.  Data  ini  

diperoleh  melalui  pengamatan secara  langsung  oleh  guru  bekerja sama dengan  

lembar  pengamatan praktik pemanfaatan kartu angka dan gambar.   Instrumen lembar 

observasi  kemampuan berhitung permulaan.   Instrumen tabulasi nilai skor amatan, 

cara yang di gunakan yaitu :  

1. Membuat  tabulasi  nilai  observasi  berhitung  permulaan  dengan  cara menghitung  

% pencapaian dangan cara sebagai berikut:  

a.  Prosentase pencapaian peningkatan berhitung permulaan =  
           Jumlah skor butir amatan anak   x 100%  
                         Skor maksimum 
 

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

2. Data  pengembangan 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 = BSB  = Berkembang Sangat Baik.  

3.   Membandingkan hasil prosentase pencapaian pada tiap anak dengan skor  

maksimum  pada  tiap-tiap  siklus  yang  telah  di  tentukan  oleh peneliti.  

Penelitian  di  anggap  berhasil  jika  80  %  anak  sudah mencapai skor 

maksimum yang sudah di tentukan oleh peneliti pada tiap siklus dengan ketentuan 

sebagai berikut :  

a. S  :  Sudah  mencapai,  jika  hasil  prosentase  pencapaian  >  dari persentase 

keberhasilan. 
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b. B : Belum mencapai jika prosentase pencapaian < dari persentase keberhasilan.  

Instrumen  observasi  kemampuan  anak  berdasarkan butir amatan.  

4. Instrumen daftar nama anak kelas B TK Aisyiyah Sedayu Jumantono Karanganyar. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Data kemampuan berhitung permulaan  anak yang didapat pada pra 

tindakan dapat terlihat pada hasil skor rata-rata kelas yaitu 41.88%. Sehingga 

diperlukan suatu tindakan untuk mengembangkan kemampuan berhitung 

permulaan  anak. Setelah pelaksanaan tindakan kelas ternyata kemampuan 

berhitung permulaan  anak meningkat lebih baik, pengembangan tersebut dapat 

dilihat pada prosentase hasil skor rata-rata kelas yaitu 63.13%. Pada siklus I 

mengembangkan yang ada belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah 

diajukan yang ditetapkan oleh peneliti sehingga tindakan dilanjutkan pada siklus 

ke II.  

Pelaksanaan siklus II ini dilakukan karena peneliti merasa tindakan pada 

siklus I belum mampu mengembangkan kemampuan berhitung permulaan  sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang telah diajukan. Adapun pada siklus  II ini hasil 

skor rata-rata kelas 8.25%, dengan demikian hasil tindakan pada siklus II lebih 

besar dari indikator keberhasilan yang telah diajukan. 

Namun masih ada 2 (dua) anak yang belum mencapai prosentase yang 

ditentukan peneliti yaitu pada siklus II sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena 

faktor intern anak. Yaitu 1 anak yang tergolong hiperaktif, 1 anak yang 

temperamental. Dan hasil penelitian ini dapat dilihat prosentase keberhasilan 

perkembangan kemampuan berhitung permulaan  anak melalui media kartu angka 

dan gambar. 
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2. Pembahasan 

Dari hasil penelitian persiklus terjadinya mengembangkan kemampuan 

berhitung permulaan anak yaitu dari prasiklus 41.88%  meningkat pada siklus I 

63,13% dan siklus II 81.25%, hal ini membuktikan bahwa kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan kartu angka dan gambar  yang dilakukan peneliti 

mendapatkan hasil signifikan sesuai dengan hipotisis tindakan yang diajukan. 

Namun dari tindakan siklus II akan tetapi masih ada 2  anak  yang belum 

mencapai ketuntasan  belajar  memang  karena  anaknya  hiperaktif dan anak  

temperamental,  kuranganya  kerja sama  antara  guru  dan  orang  tua,  kurangnya  

pendekatan.  Penggunaan  bahan ajar  lainnya,  dan  pemanfaatan  media  

pendidikan.  Media  dalam  dunia  pendidikan  merupakan  seperangkat  alat  bantu 

atau  pelengkap  yang  digunakan  oleh  guru  atau  pendidik  dalam  rangka 

berkomunikasi  dengan  anak.  Media  kartu  angka  merupakan  salah  satu  media 

yang  dapat  di  gunakan  dalam  pembelajaran  matematika  terutama    pada  kelas 

rendah,  karena  di  kelas  rendah  pembelajaran  yang  digunakan  adalah  belajar 

sambil bermain sehingga kami sebagai peneliti ingin menerapkanya pada anak 

kelompok  B  taman  kanak-kanak  ,  peneliti  berangapan bahwa  Kartu  angka 

sangat  menarik  untuk  digunakan  dalam  pembelajaran  berhitung  tentang 

operasi hitung.   

Tujuan pembelajaran berhitung permulaan antara lain: (1) melatih cara 

berpikir dan  bernalar  dalam  menarik  kesimpulan,  misalnya  melalui    kegiatan 

penyelidikan,  explorasi,  eksperimen,  menunjukan  kesamaan,  perbedaan, 

konsisten,  dan  inkonsisten  (2)  mengembangkan  aktifitas  kreatif  yang 

melibatkan  imajinasi,  intuisi,  dan    penemuan    dengan  mengembangkan 

pemikiran divergen, orisinil,  rasa ingin tahu,  membuat prediksi-prediksi serta 

mencoba-coba,  (3)  mengembangkan  kemampuan  memecahkan  masalah  serta 

(4)  mengembangkan  kemapuan  menyampaikan    informasi  atau 
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mengkomunikasikan  gagasan  antara  lain  melalui  pembicaraan  lisan,  catatan 

grafik, peta, diagram, dan menjelaskan gagasan.  

Berdasarkan    uraian  di  atas    pembelajaran    berhitung  permulaan juga    

dapat  mengembangkan kemampuan  pengetahuan  anak,  jadi  para pembelajar  

harus sering  mengikuti  aktivitas  anak    dalam  berbagai  macam  situasi.  Di  

samping itu,  mereka juga harus terlibat dalam proses pembelajaran dan berusaha 

untuk memahami  apa  yang    mereka  bicarakan.  Hakikat  pembelajaran  

berhitung  permulaan ini adalah    sebagai  wacana  untuk  menambah  

pengetahuan  mengembangkan   hasil belajar  berhitung  Bagi  Kelompok    B  

Pada  TK Aisyiyah Sedayu Jumantono  tahun  pelajaran 2012/2013, maka guru 

harus menguasai beberapa metode  untuk  menghilangkan  kejenuhan  anak.  

Dalam  pengajaran  pelajaran  berhitung  guru  dapat  menggunakan  metode-

metode  bervariasi  untuk  menghindari  kejenuhan  pada anak  Kegiatan 

pembelajaran  yang  berlangsung  secara  konvensional, berubah  menjadi  suatu 

kegiatan dua arah. Guru  memberikan stimulus dan anak  merespons stimulus 

tersebut.  Anak  yang  tadinya  tidak  aktif  menjadi  aktif  dalam  kegiatan 

pembelajaran  seperti  menjawab  pertanyaan  guru,  memperhatikan penyampaian  

materi  dari  guru  dan  berani  tampil  di  depan  kelas  untuk berbicara.  

Setelah tindakan penelitian ini, guru mulai dapat mengembangkan 

kemampuannya  untuk  memotivasi  anak  lebih  aktif.  Guru  lain  pun  ada  yang 

tertarik  menggunakan  media  ini  dalam  mengajar  berhitung.  Guru  tidak  lagi 

segan  untuk  memperingatkan  atau  menegur  anak  yang  perhatiannya  tidak 

terfokus pada proses pembelajaran dan memberikan penghargaan kepada anak 

yang  berprestasi  di  dalam  proses  pembelajaran  dan  memacu  motivasi  anak 

untuk  lebih  kreatif    atau  ikut  berpartisispasi  aktif  selama  pembelajaran 

berlangsung.  
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D. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian  pada  bab-bab  terdahulu dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan media kartu angka dan gambar dapat mengembangkan hasil belajar 

berhitung permulaan bagi anak kelompok B pada Taman Kanak-kanak Aisyiyah 

Sedayu Jumantono  dengan  nilai  rata-rata  kelas  sebesar  81.25%  dengan  

ketuntasan  belajar sebesar 80 %.  

2. Penggunaan  media  kartu  angka  dan gambar dapat    mengembangkan 

kemampuan  berhitung permulaan bagi anak Taman Kanak-kanak Aisyiyah Sedayu 

Jumantono Karanganyar Tahun 2012/2013 dapat diterima.  
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