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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan
pada anak Kelompok B TK Mojorejo 2 Tahun 2013/2014. Jenis penelitian ini
adalah penelitian tindakan kelas dengan Subyek penelitian ditetapkan pada guru
kelompok B TK Mojorejo 2 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dan
siswa Kelompok B TK Mojorejo 2 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen
dengan jumlah 28 anak, terdiri dari 13 anak laki-laki dan 15 anak perempuan.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi dan
wawancara. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan masing-masing
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif Komparatif,
teknik deskriptif interaktif dengan deskripsi hasil analisis data. Hasil penelitian
menunjukkan peningkatan adalah melalui strategi bermain stick angka, pada pada
pra siklus dari 28 anak, hanya terdapat 35,71% anak yang mencapai indikator
ketuntasan, kemudian setelah dilakukan penelitian tindakan pada siklus 1 dari 28
anak yang mencapai indikator ketuntasan pada penelitian ini yaitu minimal
berkembang sesuai harapan ada 75%. pada siklus 2 dari 28 anak jumlah anak
yang mencapai indikator ketuntasan pada penelitian ini yaitu minimal berkembang
sesuai harapan ada 85,71%
Kata Kunci: Berhitung Permulaan, Stick Angka
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A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya sadar yang bertujuan
untuk menyiapkan subyek pendidikan dalam menghadapi lingkungan yang
terus mengalami perubahan, sehingga dari pendidikan tersebut diharapkan
subyek didik mampu merespon masyarakat. Menurut paham konvesional,
pendidikan dalam arti sempit diartikan sebagai bantuan kepada anak terutama
pada aspek moral atau budi pekerti (Sugandi dan Haryanto, 2007:5).
Pendidikan adalah usaha sadar yang sistematis, yang dilakukan oleh orangorang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar
mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Munib, 2007:
34).
Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi
anak-anak usia prasekolah dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan
potensi-potensinya sejak dini sehingga mereka dapat berkembang secara wajar
sebagai anak. Tujuan darai Pendidikan Anak Usia Dini adalah agar anak
memperoleh rangsangan-rangsangan intelektual, social, dan emosional sesuai
dengan tingkat usianya. Masitoh (2005:1) mengungkapkan bahwa Pendidikan
di Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia
dini yang memiliki peranan sangat penting untuk mengembangkan
kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan
selanjutnya. Pendidikan di Taman Kanak-Kanak merupakan jembatan antara
lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas yaitu Sekolah Dasar
dan lingkungan lainnya.
Pendidikan anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak pada
dasarnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk
memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau
menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan
Taman

Kanak-Kanak

memberi

kesempatan

untuk

mengembangkan

kepribadian anak, oleh karena itu pendidikan untuk anak usia dini khususnya
di Taman Kanak-Kanak perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat
mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak (Masitoh, 2005:2).
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Aspek pengembangan yang akan penulis teliti adalah aspek
pengembangan kognitif. Dalam pedoman pembelajaran bidang pengembangan
kognitif di Taman Kanak-Kanak (2007:3) disebutkan bahwa pengembangan
kognitif

adalah

suatu

proses

berpikir

berupa

kemampuan

untuk

menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga
dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk
mencipta karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. Salah satu aspek
dalam pengembangan kognitif ini adalah pengembangan pembelajaran
matematika. Praktek-praktek pembelajaran matematika untuk anak usia dini di
berbagai lembaga pendidikan anak usia dini baik jalur formal maupun jalur
nonformal sudah sering dilaksanakan. Istilah-istilah yang dikenal diantaranya
pengembangan kognitif, daya pikir atau ada juga yang menyebutnya sebagai
pengembangan kecerdasan logika-matematika. Kegiatan pengembangan
kemampuan matematika untuk anak usia dini dirancang agar anak mampu
menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan matematika.
Berhitung merupakan bagian dari matematika, yang sangat diperlukan
dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang merupakan dasar
bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk
mengikuti pendidikan dasar (Depdiknas, 2007:1). Berhitung di Taman kanakKanak diharapkan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif saja,
tetapi juga kesiapan mental, social dan emosional. Pembelajaran berhitung di
TK hanya diajarkan berhitung awal yaitu penambahan dan pengurangan 1-10,
membilang dengan benda-benda 1 – 20, menyebutkan urutan bilangan 1 – 20,
memasangkan lambang bilangan dengan benda 1 – 20, meniru lambang
bilangan dengan benda 1 – 10, mampu membedakan 2 kumpulan benda sama
jumlahnya, tidak sama jumlahnya, banyak dan sedikit jumlahnya. Oleh karena
itu dalam pelaksanaannya, berhitung di taman Kanak-Kanak dilakukan secara
menarik dan bervariasi. Mengingat pentingnya kemampuan berhitung maka
berhitung dapat diberikan melalui berbagai macam cara. Guru juga dapat
memilih berbagai macam model, metode dan media dalam pembelajaran yang
sesuai untuk tujuan pembelajaran berhitung.
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Mengingat pentingnya kemampuan berhitung maka berhitung dapat
diberikan melalui berbagai macam cara. Guru juga dapat memilih berbagai
macam model, metode dan media dalam pembelajaran yang sesuai untuk
tujuan pembelajaran berhitung. Media yang akan menunjang pembelajaran
berhitung di Taman Kanak-Kanak dengan cara yang menarik adalah stick
angka. Stick angka merupakan media yang menggantikan “balok angka” yang
di ciptakan oleh Montessori pada tahun 1909. Media ini terbuat dari kayu
berbentuk persegi panjang terdiri dari 10 unit stik dengan warna merah dan
biru.
Stick angka ini digunakan dari tingkat taman kanak-kanak sampai
sekolah dasar, sebagai alat permainan bagi tingkat Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Dasar. Alat ini membantu anak dan besar mafaatnya. Bukan
hanya untuk konsep matematika saja, melainkan juga untuk pengembangan
bahasa

dan

untuk

peningkatan

keterampilan

anak

dalam

bernalar.

Kemungkinan lain adalah dapat mengembangkan kemampuan berhitung pada
anak.
Permasalahan kemampuan berhitung anak merupakan hal yang harus
diselesaikan oleh peneliti sebagai guru di TK Mojorejo 2 Kecamatan
Karangmalang Kabupaten Sragen. Kurangnya media dan sumber belajar yang
digunakan untuk menunjang pembelajaran berhitung dan mengenal bilangan
di Taman kanak-Kanak Mojorejo 2 disebabkan oleh minimnya ruangan kelas
yang dimiliki oleh Taman Kanak-Kanak Mojorejo 2, sehingga kepala sekolah
beserta guru merasa kesulitan mencari tempat jika menambah media dan
sumber belajar terlalu banyak. Permasalahan ini terjadi karena metode yang
digunakan oleh guru masih menggunakan metode praktek-praktek paperpencil test. Pada pengembangan kognitif khususnya pada pembelajaran
berhitung, guru memberikan perintah kepada anak agar mengambil buku tulis
dan pensil masing-masing. Selanjutnya guru memberikan contoh kepada anak
membuat beberapa buah benda dan benda tersebut diberi lingkaran. Setelah
itu, anak harus mengisi jumlah benda tersebut dengan sebuah angka yang
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cocok. Setelah anak mengerti, guru menyuruh anak untuk membuatnya sendiri
jumlah benda tersebut beserta angkanya sebanyak mungkin.
Sampai saat ini para guru TK Mojorejo 2 belum menemukan media
yang tepat untuk membantu anak dalam kegiatan berhitung. Guru kurang
memberikan media yang bervariasi dan juga masih menggunakan metode
yang membuat anak merasa bosan dan tidak ada rasa antusias pada anak untuk
aktif di dalam kelas. Sehingga kegiatan berhitung yang diterapkan di TK
Mojorejo 2 masih menggunakan metode konvensional atau pengerjaan latihan
di buku tulis.
Berdasarkan hasil refleksi awal tersebut dan diskusi dengan teman
sejawat, tindakan yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut
adalah melalui media stick angka. Selain bermanfaat bagi anak dalam
menemukan media dan metode baru yang dapat menumbuhkan rasa antusias
atau minat anak terhadap pembelajaran, stick angka juga bermanfaat
mengasah kreativitas guru untuk mengembangkan media pembelajaran yang
edukatif. Terbukti berdasarkan observasi awal yang dilakukan

di TK

Mojorejo 2, dari 28 anak ada 19 anak yang belum berkembang dalam kegiatan
berhitung permulaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti secara
langsung pemanfaatan media stick angka di TK Mojorejo 2 sebagai salah satu
cara meningkatkan kemampuan berhitung dan dapat memperbaiki kondisi
pembelajaran yang terjadi di TK Mojorejo 2. Penulis menggunakan metode
penelitian tindakan kelas dengan judul
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengambil judul
“Upaya Meningkatkan Kemampuan Berhitung Permulaan Menggunakan
Strategi Bermain Stick Angka pada anak kelompok B TK Mojorejo 2 Tahun
Ajaran 2013/2014”
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B. LANDASAN TEORI
1. Kemampuan Berhitung Permulaan
a. Pengertian Berhitung Permulaan
Dalam pedoman pembelajaran permainan berhitung permulaan
di Taman Kanak-Kanak (2007:1) dijelaskan bahwa:
"Berhitung merupakan bagian dari matematika, diperlukan
untuk menumbuh kembangkan keterampilan berhitung
yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari,
terutama konsep bilangan yang merupakan juga dasarbagi
pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan
untuk mengikuti pendidikan dasar."
Sedangkan Sriningsih (2008:63) mengungkapkan bahwa
kegiatan berhitung untuk anak usia dini disebut juga sebagai kegiatan
menyebutkan

urutan

bilangan

atau

membilang

buta

(route

counting/rational counting). Anak menyebutkan urutan bilangan tanpa
menghubungkan dengan benda-benda konkrit. Pada usia 4 tahun
mereka dapat menyebutkan urutan bilangan sampai sepuluh.
Sedangkan usia 5 atau 6 tahun dapat menyebutkan bilangan sampai
seratus. Lebih lanjut Sriningsih (2008:80) menjelaskan bahwa kegiatan
menyebutkan bilangan ini dapat dilakukan melalui permainan
bilangan. Pada permainan ini anak diharapkan mampu mengenal dan
memahami konsep bilangan, transisi dan lambang bilangan sesuai
dengan jumlah benda-benda, pengenalan bentuk lambang dan dapat
mencocokkan sesuai dengan lambang bilangan. Contoh kegiatannya
adalah meletakkan sejumlah kancing yang telah ditentukan pada
gambar baju, meletakkan sejumlah biji semangka pada gambar
semangka, permainan angka dengan benda, bermain pengurangan dan
penjumlahan melalui nyanyian.
Berdasarkan

uraian

diatas,

dapat

disimpulkan

bahwa

pengertian berhitung permulaan merupakan kemampuan dasar yang
dimiliki oleh setiap anak dalam hal matematika seperti kegiatan
7
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mengurutkan bilangan atau membilang dan mengenai jumlah untuk
menumbuh kembangkan ketrampilan yang sangat diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari, yang merupakan juga dasar bagi pengembangan
kemampuan matematika maupun kesiapan untuk mengikuti pendidikan
dasar bagi anak.
b. Indikator Kemampuan Berhitung permulaan.
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan menurut buku pedoman
pembelajaran di Taman Kanak-kanak (Depdiknas, 2007: 52-54)
antara lain:
1) Mengenal angka 1-10 secara bertahap,
2) Menghitung benda 1 sampai 10,
3 ) Membandingkan besar- kecilnya nilai angka,
4 ) Operasi hitungan 1-5,
5 ) Menyebutkan angka secara berurutan 1-5 atau sebaliknya 5-1
Anak usia dini belum mampu memahami bilangan. Anak
hanya menirukan orang di sekitarnya. Misalnya, anak dalam
menghitung benda tidak sesuai dengan jumlah benda yang ada.
Langkah-langkah pembelajaran kemampuan menghitung anak TK
(Sudaryanti, 2006: 5-17) dapat dilakukan dengan cara: a) menghitung
dengan jari, b) menghitung benda-benda, c) berhitung sambil
berolahraga, d) berhitung sambil bernyanyi, e) menghitung diatas
sepuluh,

f)

menulis

angka,

g)

memasangkan

angka,

h)

membandingkan angka
Berdasarkan pengertian diatas maka indicator kemampuan
berhitung permulaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1) Mengenal Konsep Bilangan 1-10
2) Membedakan dua buah benda yang jumlahnya sama dan tidak
sama
3) Membedakan dua buah benda yang jumlahnya banyak dan
sedikit
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4) Menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan dengan stick
angka 1-10
2. Bermain Stick Angka
Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, stick diartikan sebagai
kata benda yang berarti tongkat, batang,atau potongan. Sedangkan angka
adalah

simbol

untuk

hitungan

dengan

simbol

pokok

yaitu

0,1,2,3,4,5,6,7,8,dan 9. Stick angka merupakan bagian Dari pengertian
tersebut stick angka dapat diartikan sejumlah stick yang bertuliskan
symbol-simbol angka pada masing masing stick.
Stick angka merupakan media yang menggantikan “balok angka”
yang di ciptakan oleh Montessori pada tahun 1909. Media ini terbuat
dari kayu berbentuk persegi panjang terdiri dari 10 unit stik dengan
warna merah dan biru. Setiap segmen warna merah dan biru mewakili
jumlah 1 balok. Balok pertama yang mempunyai ukuran terpendek
adalah merah. Balok kedua adalah duakali ukuran balok yang pertama
dengan setengah balok berwarna merah dan setengahnya berwarna biru.
Balok ketiga adalah tiga kali ukuran pertama
tiga

bagian,

dan dibagi menjadi

yang pertama berwarna merah, biru dan merah. Semua

batang lainnya dibagi dengan cara yang sama denganwarna merah dan
biru. Bagian pertama selalu berwarna merah. Begitu seterusnya sampai
pada balok nomor 10. Sedangkan angka angka pada balok juga terbuat dari
kayu yang terdiri dari angka 1 sampai 10. Setiap angka berwarna hitam
(Hainstock, 1999:95). Balok- balok
yangdiciptakan

Montessori

(1909)

angka merupakan
yang

media

pada waktu itu untuk

pembelajaran sensoris anak. Menurut Montessori (dalam Hainstock,
1999:95) latihan sensoris sangat penting dalam mempelajari dasar- dasar
aritmatika.
Dalam hal ini karena untuk menunjang kreativitas guru dalam
pembuatan media yang edukatif serta tidak memerlukan biaya yang mahal,
maka peneliti mengganti bahan balok dengan bahan stick yang mudah di
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cari dan digunakan. Oleh sebab iti, peneliti menyebut media edukatif ini
sebagai “stick angka”

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di TK Mojorejo 2 Kecamatan Karangmalang
Kabupaten Sragen yang terletak di desa Ledok, Mojorejo, Kecamatan
Karangmalang, Kabupaten Sragen pada bulan oktober 2013 sampai Maret
2014.
Subyek penelitian ditetapkan pada guru kelompok B TK Mojorejo 2
Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dan siswa Kelompok B TK
Mojorejo 2 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dengan jumlah 28
anak, terdiri dari 13 anak laki-laki dan 15 anak perempuan. Hal ini untuk
mendorong peneliti dengan menerapkan strategi bermain stick angka dalam
upaya meningkatkan kemampuan berhitung awal anak. Pada dasarnya mereka
termasuk anak-anak yang cerdas dan kreatif serta bersemangat dalam
belajarnya.
Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas
(PTK). Menurut Arikunto (2010:3), PTK merupakan suatu pencermatan
terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan
dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Suyatno (dalam Mahmud,
2011:199) mengemukakan PTK

merupakan suatu bentuk penelitian yang

bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk
memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara
lebih profesional. Adapun tujuan PTK adalah untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara berkesinambungan (Aqib,
2009:18). Penelitian Tindakan Kelas ini mempunyai tujuan meningkatkan
mutu hasil instruksional, mengembangkan keterampilan guru, meningkatkan
efisiensi pengelolaan instruksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada
komunitas guru.
Pelaksanaan PTK terdapat 4 tahap di dalamnya, yaitu tahapan
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Keempatnya harus
10

11

terencana dengan sebaik mungkin agar pelaksanaan penelitian dapat
terlaksana dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti dan
sesuai dengan tujuan dari penelitian tindakan kelas itu sendiri
Guna menentukan keberhasilan dan keefektifan penelitian ini, maka
dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan.
Adapun

indicator

keberhasilan

penelitian

ini

adalah

meningkatkan

kemampuan berhitung awal setelah menggunakan strategi bermain stick angka
mencapai lebih dari 80% dari keseluruhan jumlah anak didik dan peningkatan
aktivitas siswa dalam bermain stick angka sekurang-kurangnya adalah Baik
Hasil intervensi yang diharapkan dalam penelitian ini dilihat dari
indikator hasil yang dilaksanakan penelitian tindakan yaitu meningkatkan
kemampuan berhitung permulaan melalui strategi bermain stick angka. Hasil
intervensi yang diharapkan adalah adanya peningkatan persentase dalam
perubahan kemampuan berhitung awal anak dan rerata kelas menjadi 80%
(baik).

D. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian pada saat kondisi awal kemampuan berhitung anak
didik di TK Mojorejo 2 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dapat
dideskripsikan sebagi berikut:
Hasil observasi

prasiklus menunjukan kemampuan berhitung anak

didik TK Mojorejo 2 Kelompok B yang mencapai tingkat sudah berkembang
hanya 11 anak atau 39,28%. Dengan tabel observasi

dapat

kita

lihat

perkembangan kemampuan anak dalam kegiatan berhitung sebagai berikut :
Tabel 1
Tabel presentase perkembangan kemampuan berhitung permulaan anak
prasiklus
Penilaian
Frekwensi
Prosentase
Belum Berkembang
4
14,29%
Mulai Berkembang
13
46,43%
Berkembang Sesuai Harapan
6
21,43%
Berkembang Sangat Baik
5
17,65%
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Kondisi ini sangat memprihatinkan jika anak-anak dibiarkan dalam
keadaan begini, maka hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan
aspek lainnya untuk selanjutnya. Salah satu bentuk tindakan yang bisa
diberikan oleh penulis yaitu dengan menggunakan media stick angka untuk
meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada siswa kelompok B TK
Mojorejo 2.
Pada siklus 1, rata-rata prosentase perkembangan kemampuan
berhitung permulaan melalui strategi bermain stick angka pada siklus
1 seperti yang di tulis pada tabel 2.
Tabel 2
Tabel presentase data perkembangan anak siklus 1
Penilaian
Jumlah Anak
Prosentase
Belum Berkembang
1
3,57%
Mulai Berkembang
6
21,43%
Berkembang Sesuai Harapan
14
50%
Berkembang Sangat Baik
7
25%
Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada siklus 1 dari 28 anak
yang belum berkembang ada 1 anak (3,57%), anak yang mulai
berkembang masih ada 6 anak (21,43%) yang berkembang sesuai harapan
ada 14 anak (50%), sedangkan yang berkembang sangat baik/ ada 7 anak
(25%). Sehingga jumlah anak yang mencapai indikator ketuntasan

pada

penelitian ini yaitu minimal berkembang sesuai harapan ada 75%. Hal tersebut
belum mencapai indikator keberhasilan sehingga penelitian dilanjutkan ke
siklus 2. Hasil observasi peningkatan kemampuan berhitung. permulaan anak
siklus 2 dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3
Tabel presentase data perkembangan anak siklus 2
Penilaian
Jumlah Anak
Prosentase
Belum Berkembang
0
0%
Mulai Berkembang
4
14,29%
Berkembang Sesuai Harapan
18
64,29%
Berkembang Sangat Baik
6
21,43%
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Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa pada siklus 2 dari 28 anak yang
belum berkembang sudah tidak ada (0%), anak yang mulai berkembang
masih ada 4 a n a k ( 14,29%) anak yang berkembang sesuai harapan ada
18 anak (64,28%) sedangkan yang berkembang sangat baik/ ada 6 anak
(21,43%) Sehingga jumlah anak yang mencapai indikator ketuntasan pada
penelitian ini yaitu minimal berkembang sesuai harapan ada 85,71%. Hal
tersebut menunjukkan telah tercapai indikator keberhasilan dan penelitian
dihentikan pada siklus 2.
Hasil

penelitian

tindakan

kelas

dalam

rangka

meningkatkan

kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok B TK Mojorejo 2
Kecamatan Karangmalang Kabupaten sragen Tahun Pelajaran 2013/2014
melalui strategi bermain stick angka terbukti mampu mencapai peningkatan
pada tiap siklusnya. Hal ini berarti bahwa melalui strategi bermain stick angka
dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak di TK.
Dalam penelitian ini peningkatan selalu terjadi mulai dari prasiklus,
siklus 1, dan siklus 2 dengan presentase peningkatan kemampuan berhitung
permulaan anak yang sudah berkembang pada prasiklus yang hanya 39,28%
Kemudian meningkat pada siklus 1 sebesar 75% dan pada siklus 2 meningkat
menjadi 85,71%. Rekapitulasi data prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 dapat
disajikan dalam bentuk diagram 1.
Diagram 1
Diagram Perkembangan Kemauan Berhitung Permulaan
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Dari uraian diatas, dapat diartikan bahwa melalui strategi bermain stick
angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak kelompok B
TK Mojorejo 2 kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai upaya
meningkatkan kemampuan berhitung permulaan menggunakan
strategi bermain stick angka pada anak kelompok B TK Mojorejo 2
Tahun Ajaran 2013/2014 adalah melalui strategi bermain stick angka,
kemampuan berhitung permulaan anak dapat meningkat. Pada pra
siklus dari 28 jumlah anak yang berkembang sesuai harapan dan
berkembang sangat baik hanya sebesar 39,28% kemudian
meningkat pada siklus 1 jumlah anak yang berkembang sesuai
harapan dan berkembang sangat baik ada sebesar 75% dan pada
siklus 2 jumlah anak yang berkembang sesuai harapan dan
berkembang sangat baik meningkat menjadi 85,71%.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tentang upaya
meningkatkan kemampuan berhitung permulaan menggunakan
strategi bermain stick angka pada anak kelompok B TK Mojorejo 2
Tahun Ajaran 2013/2014 di dapat saran- saran sebagai berikut :
1. Kepala Sekolah seharusnya memberi motivasi dan bimbingan kepada
guru sehingga mampu mengembangkan media dan strategi belajar
yang sesuai di sekolah.
2. Guru hendaknya pandai memilih metode dan strategi bermain yang
dapat manarik dan membangkitkan kemampuan berhitung permulaan
anak.
3. Peneliti selanjutnya perlu menerapkan strategi bermain stick angka
pada peningkatan aspek yang lain.karena bermain stick angka terbukti
dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak.
14
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