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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung 

anak melalui permainan kartu angka terhadap anak kelompok B di Taman 

Kanak-kanak Pertiwi Bentak Sidoharjo Sragen. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam tiga siklus. 

Subyek Penelitian ini adalah seluruh guru dan anak kelompok B di Taman 

Kanak-kanak Pertiwi Bentak Sidoharjo Sragen, dengan jumlah 20 anak. 

Metode pengumpulan data ini menggunakan observasi, dokumentasi dan 

catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan kemampuan berhitung anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

hasil observasi sebelum tindakan dan sesudah tindakan mengalami 

peningkatan yang signifikan. Pra siklus kemampuan berhitung anak 50%, 

setelah dilakukan siklus I mencapai kenaikan hasil 65% kemudian pada 

siklus II mencapai 75%, kemudian pada siklus III mencapai hasil observasi 

80%. Hasil penelitian membuktikan bahwa media kartu angka dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung bagi anak kelompok B TK Pertiwi 

Bentak Sidoharjo Sragen Tahun Ajaran 2013-2014. 

 

Kata kunci: berhitung, permainan kartu angka 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah sarana guna mewujudkan cita-cita. Dengan 

adanya pendidikan maka seseorang dapat berubah, perubahan pada diri 

seseorang dapat kita lihat yang awalnya pola pikirnya belum terarah maka 

dengan pendidikan seseorang dapat terarahkan. Pendidikan juga dapat 

merubah manusia menjadi lebih cerdas, lebih berkarya, serta lebih luas 

wawasannya. Manusia yang melakukan atau mengalami pendidikan lebih 

memiliki martabat yang lebih dari pada manusia yang tidak berpendidikan. 

Manusia telah dikaruniai akal, pikiran atau sering disebut cipta, rasa 

dan karsa. Hal itu tidak akan lepas selama manusia ini masih ingin untuk 

berkembang terhadap kemajuan pola pikir manusia. Kecerdasan kita harus 

selalu dikembangkan, pengembangan pola pikir kita itulah kita selaku 

mnausia membutuhkan pendidikan guna meningkatkan potensi kesuksesan 

kita sebagai manusia. 

Pendidikan merupakan suatu alat untuk mengubah tingkah laku dan 

pola pikir manusia dari manusia dari keadaan belum tahu menjadi tahu, dari 

keadaan tidak mampu menjadi mampu dan dari keadaan tidak memiliki 

ketrampilan menjadi memiliki ketrampilan. Pendidikan juga merupakan alat 

untuk memperoleh kemajuan dan bahkan alat untuk mencapai pembangunan 

( MG. Dwiji Astuti, Hadi Mulyono, dan Lies Lestari, 2003:9 ). 

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 (h.8) tentang sistem pendidikan 

Nasional di tegaskan fungsi dan tujuan pendidikan Nasional yakni sebagai 

berikut : 



Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan bangsa dengan tujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan yang maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan uraian di atas pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan 

martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional. 

Menurut peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang 

pendidikan prasekolah dinyatakan bahwa Taman Kanak-kanak merupakan 

merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan 

program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki 

pendidikan dasar. Tujuan Taman Kanak-kanak berdasarkan keputusan 

menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 0486/U/92 tentang Taman 

Kanak-kanak adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan 

sikap pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak didik 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya. 

Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan prasekolah yang perkembangan kongnitifnya pada tahapan 

praoprasional yaitu anak menggunakan symbol dan penyusunan tanggapan 

internal pada anak usia ini anak sudah dapat membedakan berbagai bentuk 

bilangan sederhana dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

pada usia ini anak idealnya sudah bisa mampu berhitung angka 1 sampai 10. 



Kemampuan berhitung merupakan bagian dari matematika yang 

sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari terutama konsep bilangan yang 

merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan matematika. 

Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan peningkatan kemampuan 

berhitung di Taman Kanak-kanak kelompok B ditemukan masalah yang 

berkaitan dengan kemampuan anak dalam berhitung angka 1 – 10. 

Dari hasil diskusi penelitian dengan teman sejawat dan kepala 

sekolah bahwa rendahnya kemampuan berhitung disebabkan oleh faktor alat 

peraga yang kurang menatik dan faktor yang terdapat dalam diri anak 

seperti kesiapan minat dan motivasi. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu upaya untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran dengan memberdayakan pengalaman 

yang nyata dalam suasana gembira yaitu dengan menerapkan kartu angka 

dalam pembelajaran berhitung sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung anak. 

 

II. METODE PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Tempat  penelitian  ini  adalah  Taman Kanak-kanak Pertiwi 

Bentak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang  terletak di desa 

Bentak     kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen 

2. Waktu Penelitian 



Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Pertiwi 

Bentak pada Nopember 2013 sampai bulan Maret 2014 yaitu pada 

semester genap tahun pelajaran 2013/2014 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah guru dan anak kelompok Taman 

Kanak-kanak Pertiwi Bentak, Sidoharjo, Sragen yang berjumlah 20 

anak, terdiri dari 11 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Siswa 

kelompok B Taman Kanak-kanak Pertiwi Bentak Sidoharjo Sragen 

sebagai subyek yang akan di amati kegiatan pembelajarannya dalam 

upaya peningkatan kemampuan berhitung anak. 

Menurut Maryadi dkk (2011:13), “Subjek penelitian yaitu semua 

pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian”. Adapun yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan 

informasi adalah anak, guru dan media juga administrasi sekolah yang 

ada. 

Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini yaitu : 

1) Perencanaan tindakan,  

2) Pelaksanaan tindakan,  

3) Pengamatan, 

 4) Refleksi. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tindakan pada dari pra siklus sampai dengan tindakan 

siklus III, sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat adanya 



kemampuan berhitung anak yaitu sebesar 50% pada pra siklus, kemudian 

diadakan tindakan  siklus I mencapai 65% meningkat menjadi 75% pada 

siklus II dan siklus III menjadi 80%. Peningkatan tersebut sangat 

signifikan, hal ini karena metode berhitung dengan kartu angka yang 

disampaikan oleh guru semakin menarik. Anak-anak menjadi tertarik dan 

memperhatikan guru saat bermain kartu angka. Selain itu anak-anak juga 

senang karena dalam kegiatan tersebut anak diajak berinteraksi langsung 

dan ikut berperan dalam kegiatan. Dengan adanya tindakan siklus tersebut 

dapat dilihat dengan media kartu angka mencapai peningkatan sebesar 

30%. 

Adapun kendala dalam pelaksanaan ini seperti anak masih ada 

sebagian kecil selalu bermain sendiri. Anak yang sulit untuk di ajak aktif 

peneliti selalu memberikan solusi seperti peneliti memberikan reward 

setelah pembelajaran agar anak pada pertemuan selanjutnya dapat lebih 

aktif untuk mengikuti pembelajaran, sehingga target hasil pembelajaran 

dapat maksimal serta anak dapat merata dalam mendapatkan hasil 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Armstrong, 1999 Kemampuan Berhitung. Jakarta. 

Gunarti, Winda, dkk, 2008. Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan 

Dasar Anak Usia Dini. Jakarta : Universitas Terbuka. 

 

Moeloeng, 1995 : 178. Teknik Triangulasi Data. Jakarta. 

Montolalu, 2005. Bermain dan Permainan Anak. Jakarta : Universitas Terbuka. 

Nazir, 1995. Metode Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara.  

Suhardjono, 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Bumi Aksara. 

Suharsini Arikunto, dkk. 2006. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Bumi Aksara. 

Solehudin, 1996. Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pedoman 

Penyusunan Silabus. Jakarta : Depdiknas Dirjen Dikti. 

 

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kelas. Bandung : Alfabet. 

 




