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ABSTRAK 

 

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI PERMAIANAN 
KARTU ANGKA PADA ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI I SINE SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2013/2014. 
Purwanti, A53H111054, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak usia dini 
dengan permainan kartu angka di TK Pertiwi I Sine Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
Subjek penerima tindakan ini adalah anak kelompok B diberikan TK Pertiwi I Sine 
Sragen, yang berjumlah 20 anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Prosedur penelitian ini terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Metode pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis diskripsi komparatif 
yaitu membandingkan hasil prosentase pencapaian setiap anak dengan presentase 
keberhasilan yang telah ditentukan pada setiap siklusnya. Hasil penelitian ini adalah 
terjadi perbandingan kemampuan berhitung anak pada pra siklus mencapai 37,14 %. 
Siklus pertama meningkat 65 % dan siklus kedua menjadi 87,97 %. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan permainan kartu angka dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung anak pada kelompok B di TK Pertiwi I Sine 
Sragen tahun ajaran 2013/2014. 

 
Kata kunci : kemampuan berhitung, permainan kartu angka.   



 

 

1 
 

I. PENDAHULUAN  

Undang – undang Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan dengan tegas perlunya penanganan pendidikan anak 

usia dini, hal tersebut bisa dilihat pada pasal 1 butir 14 yang menyatakan bahwa : 

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya Pembina yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberi 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut.” 

Sebagaimana  dinyatakan dalam Undang- undang RI nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 28 bahwa : (1) Pendidikan anak 

usia dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan dasar ; (2) Pendidikan 

anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal atau 

informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman 

Kanak-kanak, Raudhatul Atfa (RA) atau bentuk lain yang sederajat. 

Taman Kanak – kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendididkan 

bagi anak usia empat sampai enam tahun. 

Sesuai dengan Permendiknas nomor 58 Tahun 2009 tentang PAUD, 

bahwa perkembangan anak mencakup 5 aspek yaitu : Nilai – nilai agama dan 

moral, fisik, kognitif, bahasa dan sosial emosional. Dalam menunju 

kematangannya sikap anak didik Taman Kanak – kanak memerlukan kesempatan 

tumbuh dan berkembang dengan didukung berbagaifasilitas sarana dan prasarana 

seperti alat permainan edukatif, ruang belajar/bermain yang memadai, serta 

suasana bermain yang menyenangkan. Fasilitas sarana dan prasarana yang 

tersedia sekurang-Berhitungmerupakan proses berpikir yaitu kemampuan 

individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian 

atau peristiwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Gagne (Jamaris:2008) bahwa 

berhitungadalah proses yang terjadi secara internal didalam pusat susunan saraf 
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pada waktu manusia sedang berfikir. Kemampuan berhitungini berkembang 

secara brtahap sejalan dengan perkembangan fisik dan saraf-saraf yang berada di 

pusat susunan saraf terkait. 

Perkembangan berhitung merupakan pengembangan daya fikir pada 

pendidikkan anak usia dini yang dilakukan melalui panca indra dari apa yang 

dilihat,di dengar,di rasa. Pengembangan daya fikir dilakukan proses 

pembelajaran dalam belajar sehari-hari. Berhitung merupakan sebuah istilah yang 

menjelaskan semua aktifitas mental yang berhubungan 

persepsi.pikirankurangnya harus memenuhi standar minimal agar pelayanan 

pendidikan taman kanak-kanak berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan anak didik dapat tercapai secara optimal. Ingatan dan pengolahan 

informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan,pemecahan 

masalah dan rencana masa depan. 

Fungsi pengembangan berhitung adalah untuk mengenal lingkungan 

sekitar pada anak mengenal konsep bilangan dengan benda,melatih anak berfikir 

logis.pendidikian harus memberi kesempatan pada anak untuk melakukan 

kegiatan bermain sambil belajar,belajar seraya bermain. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Dalam kerangka kurikulum 2004 menyebutkan pengertian kemampuan 

atau kompetensi merupakan pengetahuan keterampilan sikap dalam nilai yang 

diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak  ( Depdiknas, 2004 ) 

Berhitung adalah  kegiatan menurut konsep bilangan dengan diawali urutan 

terendah dengan menggunakan alat media lambang yang sesuai dalam kegiatan 

sehari – hari. Anak TK berada pada fase perkembangan pra operasional menuju 

kekongkritan. Anak fase tersebut belajar terbaik dengan menggunakan benda – 

benda. Berbagai benda yang ada di sekitar kita dapat digunakan untuk melatih 

anak berhitung berpikir logis dan matematis ( Depdiknas, 2007. 4 ) 
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Berhitung adalah suatu kegiatan mengurutkan suatu konsep bilangan 

dengan diawali urutan terendah dengan menggunakan data media atau lambang 

konsep yang sesuai ( Kurikulum TK, 1994 ). 

Matematika ( berhitung ) di pendidikan anak usia dini. Kegiatan 

tentang konsep matematika melalui aktivitas bermain ( permainan berhitung ) 

dalam kehidupan sehari – hari dan bersifat ilmiah.  

Jadi kemampuan berhitung adalah pengetahuan, keterampilan menurut 

konsep bilangan dengan diawali urutan terendah dengan menggunakan alat / 

lambang yang sesuai melalui aktivitas bermain dalam kebiasaan, berfikir dan 

bertindak. Berhitung dengan permainan ( bermain ) untuk anak usia dini ( TK ) 

tidak dapat dipisahkan, karena pengenal berhitung di TK selalu menggunakan 

aktivitas bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain., Mantotalu ( 

2007:1.10 ) mengatakan bermain merupakan proses belajar yang menyenangkan. 

Fakta di TK Pertiwi 1 Sine Sragen terkendala  dengan media 

pembelajaran dan media alat peraga yang tidak di sukai oleh anak.jadi dalam 

pembelajaran anak akan cepat bosan akan media-media yang sudah lama karena 

gurunya kurang kreatif akan media yang sudah ada.maka saya akan meneliti dan 

membuat cara mengenal bilangan membuat kartu angka sederhana angka yang di 

buat dalam kardus anak di suruh mencari angka yang di tunjuk oleh guru atau 

secara acak. 

Jadi di TK Pertiwi I Sine Sragen tahun ajaran 2013/2014 mayoritas 

anaknya memiliki kemampuan berhitung yang kurang misalnya pembelajaran 

kegiatan membilang ataupun menujukan urutan 1-20 masih mengalami 

kesulitan.Berhitung merupakan bagian dari matematika yang sangat perlu dalam 

kehidupan sehari-hari terutama konsep bilangan yang merupakan juga dasar bagi 

pengembangan kemampuan metematika maupunksiapan untuk mengikuti 

pendidikan dasar (Depdiknas 2007: 1 ) oleh karena itu dalam pelaksanaan 

berhitung di TK Pertiwi I Sine Sragen di lakukan secara menorik dan bervareasi. 
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a. Manfaat pengenalan berhitung pada anak  

Tujuan umum untuk mengetahui dasar – dasar pembelajaran berhitung 

sehingga pada saat memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih 

kompleks. 

Tujuan khusus : 

1) Dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini  

2) Dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan 

berhitung. 

3) Memiliki ketelitian, konsentrasi abstraksi dan daya operasional yang 

tinggi. 

4) Memiliki permohonan konsep ruang dan waktu serta dapat 

memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa yang terjadi 

disekitarnya. 

5) Memiliki kretivitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara 

spontan 

b. Tahap – tahap kemampuan berhitung  

Pembelajaran berhitung di TK sebaiknya dilakukan dalam tiga tahap 

penguasaan dalam tiga tahap penguasaan berhitung dijalur Matematika 

yaitu : 

1) Penguasaan konsep  

Pemahaman dan pengertian tentang sesuatu dengan benda dan 

peristiwa kongkrit, seperti mengalami warna, bentuk dan menghitung 

ril. 

2) Masa transisi  

Merupakan masa peralihan dari pemahaman kongkrit menuju 

pengenalan lambang yang abstrak, dimana kongkrit itu masih ada dan 

mulai dikenal bentuk lambangnya. 
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3) Lambang  

Merupakan visualisasi dari berbagai konsep misal untuk 

menggambarkan konsep bilangan tujuh, merah menggambarkan 

konsep warna dan sebagainya. 

Secara umum konsep matematika untuk masa usia dini, Slamet 

Suyanto ( 2005 : 158 ) meliputi hal – hal berikut ini : 

1) Memilih, membandingkan dan mengurutkan 2) Klasifikasi 3) 

Menghitung  4) Angka 5) Pengukuran 6) Geometri 7) Membuat grafik 

8) Pola 9) Memecahkan masalah  

c. Indikator dalam kemapuan berhitung  

Depdiknas ( 2006 ) memaparkan bahwa indikator adalah kompetensi dasar 

yang lebih spesisfik dan operasional yang dapat dijadikan ukuran untuk 

menilai ketercapian hasil pembelajaran  

Indikator merupakan TPP yang menunjukkan adanya perubahan perilaku, 

dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan ( 

Kemendiknas 2010 ). 

Adapun indikator – indikator kemampuan berhitung menurut  

Permendiknas tahun 2008. 

1. Menghitung / menyebut urut ambil dari 1 – 20 

2. Membilang / mengenal konsep bilangan dengan benda – benda sampai 

10 

3. Membuat urutan bilangan 1 – 10 dengan benda – benda 

4. Menghubungkan / memasangkan lambang ril dengan benda sampai 10 

( anak tidak disuruh menulis  

5. Membedakan dan membuat 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya 

yang tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit. 

d. Faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan berhitung  

1. Faktor hereditas  

2. Faktor lingkungan  
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3. Kematangan individu dari proses pertumbuhan fisiologisnya 

4. Pembentukan ialah segala keadaan diluar dari seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan inteligensi 

5. Kebebasan yakni kebebasan manusia dalam berfikir 

6. Minat dan bakat 

7. Permainan kartu angka 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dikelompok B TK Pertiwi 1 Sine Kecamatan 

Sragen yang terletak didesa Sine kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian tindalan kelas ini dilaksanakan semester genap tahun ajaran 

2013/2014. 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini terdiri dari 2 :  

1. Subjek pemberi adalah peneliti beserta guru TK Pertiwi 1 Sine 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan menerapkan kegiatan 

permainan kartu angka untuk mengembangkan kemampuan berhitung. 

2. Subjek penerima adalah anak TK Pertiwi 1 Sine Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen yang berjumlah 29 anak tahun pelajaran 2013 / 2014. 

Anak tersebut menerima penerapan kegiatan permainan kartu angka 

untuk mengembangkan kemampuan berhitung. 
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C. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa jenis penelitian  menurut Mulyaningsih ( 2011:50 ) 

menurut sudut pandang kegunaan jenis penelitian diklasifikasikan menjadi 

dua yaitu : penelitian terapan ( applied research ) dan penelitian dasar ( basic 

research ). 

Ada beberapa jenis menurut Suharsimi Arikunto (2012) yaitu penilaian 

akademik evaluasi penelitian kebijaksaan, penelitian pengembangkan dan 

penelitian tindakan kelas penelitian ini menggunakan penelitian tindakan 

kelas karena digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di TK yang 

dilaksanakan oleh peneliti yang berkaloborasi dengan guru atau teman sejawat 

di kelompok B dalam rangka mengembangkan kemampuan berhitung melalui 

permainan kartu angka. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data melalui permainan kartu angka digunakan 

teknik observasi. Menurut Margono ( 2004:158 ) observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada obyek penelitian. 

E. Instrumen Penelitian  

Istrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian untuk mengumpulkan data tentang berhitung 

dan permainan kartu angka melalui observasi dengan mengguanakan 

instrument penelitian berupa pedoman observasiTeknik Analisis Data  

1. Analisis Interaktif 

Penelitian ini analisis data dimulai dari awal sampai berakhirnya 

pengumpulan data, langkah analisis data dimulai dengan menemukan 
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kategori atas data yang telah dikumpulkan, langkah ini merupakan suatu 

langkah yang fundamental dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya kedua 

komponen tersebut dihubungkan dengan memberikan proporsi hingga 

diperoleh sebuah pola hubungan yang sangat padat (L.J. Moleong, 

2002:199) 

2. Analisis Komparatif  

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis 

penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang 

sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya 

ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi peneitian komparatif 

adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua 

kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. 

F. Indikator Pencapaian  

Guna menentukan keberhasilan dan keefektifan penelitian ini, maka 

dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. 

Adapun indiktor keberhasilan penelitian ini adalah mengembangkan 

kreativitas anak setelah diberikan kegiatan menggambar bebas mencapai lebih 

dari 85% dari keseluruhan jumlah anak didik. 

Prosedur analisis komparatif yaitu: 

a. Menuliskan skoring: 

BB (Belum Berkembang)  : 1 

MB (Mulai Berkembang)  : 2 

BSH (Berkembang Sesuai Harapan)  :  3 

BSB (Berkembang Sangat Baik)  :  4 

b. Membuat tabulasi skoring 

c. Menjumlah skor per anak 

d. Menghitung persen per anak 

e. Menghitung rata-rata dengan cara jumlah skor dibagi jumlah anak 

f. Membandingkan rata-rata dengan indikator kinerja setiap siklus  



 

 

9 
 

 

Prosedur analisis interaktif yaitu: 

a. Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan adalah data kemampuan berhitung anak 

sebelum dilakukan tindakan penerapan permainan kartu angka. 

b. Reduksi data 

Mengolah data-data diatas menjadi hasil data yang kongkrit. 

c. Display (sajian data) 

Menyajikan data kemampuan berhitung anak sebelum dilakukan 

tindakan. 

d. Kesimpulan 

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebelum dilakukan tindakan 

penerapan permainan kartu angka, yaitu pembelajaran guru belum 

efektif karena media yang digunakan guru kurang tepat. Berdasarkan 

hasil di atas maka, kemampuan berhitung anak masih rendah sehingga 

perlu dilakukan tindakan yaitu dengan penerapan permainan kartu 

angka. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1. Pra Siklus  

Untuk mengetahui kemampuan berhitung anak, sebelumnya 

tindakan peneliti melakukan pembelajaran pengenalan angka pada hari 

senin, 16 Desember 2013 Penelitian mengajak anak – anak mengerjakan 

menghitung angka pada lembar kerja. Namun sebagian besar anak belum 

bisa mengerjakannya dengan benar. Dari hasil observasi tersebut, secara 

keseluruhan rata – rata pencapaian kemampuan berhitung terutama dalam 

hal membilang dengan kartu angka mencapai 37,14%. 

2. Siklus I 
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Berdasarkan hasil observasi tersebut, hasil rata – rata prosentase 

kreativitas anak menunjukkan peningkatan yaitu sebelum tindakan 37,14 

% pada siklus I mencapai 65,00 %. Peneliti dan guru melakukan analisis 

terhadap proses pembelajaran dan peningkatan kreativitas anak. Analisis 

ini dilakukan oleh peneliti dengan melihat kekurangan – kekurangan yang 

ada dengan berpedoman pada hasil observasi peningkatan kemampuan 

berhitung anak. 

3. Siklus II 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada 

siklus II menunjukkan bahwa persentase rata – rata kemampuan berhitung  

anak didik mengalami peningkatan 87,97 % dari sebelumnya 65,00 %. 

Sehingga disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan kegiatan 

permaianan kartu angka untuk meningkatkan kreativitas anak dinilai 

berhasil. 

B. Pembahasan  

Data persentase yang diperoleh pada kondisi awal adalah 37,14 %, 

hampir semua anak belum memiliki kemampuan berhitung terutama belum 

bisa berhitung dengan baik. Siklus I mencapai 65% dengan anak kemampuan 

berhitung baik menjadi 14 anak.sedangkan persentase pencapaian pada siklus 

II mencapai 85% dengan banyak anak yang kemampuannya berhitung baik 

bertambah menjadi 17 anak. Meskipun masih ada 3 anak yang belum 

memiliki kemampuan berhitung yang sesuai harapan, namun hasil terakhir 

sudah memenuhi target yang ingin dicapai peneliti yaitu persentase 

keberhasilan 76%. 
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V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 

dua siklus dengan menerapkan pembelajaran bagi siswa kelompok B TK Pertiwi 

1 Sine Sragen, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan terbukti 

kbenarannya, artinya bahwa melalui kemampuan kartu angka dan gambar dapat 

mengembangkan kemampuan berhitung bagi siswa kelompok B TK Pertiwi 1 

Sine Sragen tahun ajaran 2013/2014. 

Berdasarakan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan permainan kartu angka dan gambar dapat mengembangkan 

kemampuan berhitung anak di TK Pertiawi 1 Sine Sragen. Hal ini terbukti 

dengan adanya peningkatan persentase kemampuan berhitung dari prasiklus 

37,14, siklus 1 76%, dan siklus II 87%. Persentase kemampuan berhitung 

anak dari siklus I ke siklus II meingkat 11%. 

2. Variasi pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

peningkatan kemampuan berhitung melalui permainan kartu angka dan 

gambar. 
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