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ABSTRAK 
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KECAMATAN SAMBIREJO - SRAGEN 

TABUN AJARAN 2014/2015 

Sumarsi, A53H111003, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Program Sarjana (S1) 

Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan Sragen. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014, 8 halaman 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan matematika anak 

melalui permainan ikan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan. 

Subyek penelitian ini adalah anak TIC Pertiwi 3 Jambeyan Kecamatan Sambirejo 

Sragen yang berjumlah 20 anak sebagai penerima tindakan dan gurusebagai pemberi 

tindakan TK Pertiwi 3 Jambeyan Kecamatan Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2014-

2015. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang kemampuan 

matematika anak dan data mengenai pembelajaran permainan Kedua data tersebut 

dikumpulkan melalui metode observasi. Teknik analisi data kemampuan matematika 

menggunakan analisis komparatif. Analisi data penggunaan pembelajaran permainan 

ikan menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan kemampuan matematika anak didik melalui permainan ikan. 

Hasil ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil kemampuan matematika anak 

sebelum tindakan adalah 36 % atau rata-rata anak Belum Berkembang, siklus I 

mencapai 53% atau rata-rata anak Mulai Berkembang dan siklus II mencapai 80,46% 

atau rata-rata anak Berkembang Sesuai Harapan. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah permainan Iran dapat meningkatkan kemampuan matematika anak pada 

kelompok B TIC Pertiwi 3 Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Sragen, Tahun Ajaran 

2014-2015. 

 

kata kunci : Kemampuan Matematika Anak, Permainan Ikan. 



PENDAHULUAN 

Masa kanak-kanak merupakan suatu periode pada saat individu mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Banyak ahli menyebut periode ini sebagai golden 

age (masa emas) dalam kehidupan sesorang. Pada masa ini, semua aspek kecerdasan 

anak dapat dficembangkan dengan baik dan dapat dengan mudah menerima apa yang 

disampaikan orang lain. Pada masa ini pula terjadi perkembangan fisik yang sangat 

pesat. Mengingat betapa pentingnya periode kanak-kanak bagi sesorang inilah, 

stimulasi yang tepat sangat diperlukan. Stimulasi yang tepat ini akan membantu anak-

anak ini tumbuh, berkembang dan belajar secara maksimal. 

Operasionalisasi pendidikan bagi anak usia dini dan anak pm sekolah (TK) 

akan lebih bermakna jika dilakukan melalui pendidikan yang tepat menyenangkan, 

edukatif, sesuai dengan bakat pembawaannya. Tujuan dan Pendidikan Anak Usia 

Dini adalah agar anak memperoleh rangsangan – rangsangan intelektual, sosial, dan 

emosional sesuai dengan tingkat usia. 

Pendidikan anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak pada dasarnya 

adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mernfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada 

pengembangan seluruh aspek kepribadian anak sebagaimana dikemukakan oleh 

bahwa, pendidikan Taman Kanak-Kanak memberi kesempatan untuk 

mengembangkan kepribadian anak, oleh karena itu pendidikan untuk anak usia dini 

khususnya di TIC perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan 

berbagai aspek perkembangan anak. 

wujud persiapan untuk jenjang pendidikan selanjutnya dan sebagai pengantar 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk 

mengembangkan aspek tersebut melalui bimbingan dan pembelajaran kepada anak. 

Mereka butuh permainan sebagai media pendidikan dalam pembelajaran 

sekolah. Alat-alat permainan hendalmya memenuhi syarat untuk mengembangkan 

berbagai ketrampilan anak sesuai dengan tingkat usia dan memperhatikan sifat-safat 

perkembaangan, secara kreatif guru dapat dapat membuat dan mengguankan alat 

tersebut. 



Permaianan yang berasal dari lingkungan sekitar dan memanfaatkan barang- 

barang bekas atau media-media yang sudah ada atau tersedia. Dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam proses belajar.Sehingga alat 

permaianan edukatif yang sederhana cenderung tersinglcir dan hampir simah. Untuk 

itu pecan guru agar mampu membangkitkan lagi dan menggunakan yang dapat 

disediakan oleh sekolah maupun dibuatnya sendiri. Bermain tidak hams mahal unsur 

mendidiklah yang harus diutamakan. 

Dalam pedoman pembelajaran bidang pengembangan kognitif di TK 

(Depdiknas 2007:3) disebutkan bahwa pengembangan kognitif adalah suatu proses 

berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbanglcan 

sesuatu. Dapat juga dimalmai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau 

untuk mencipta karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. Salah satu aspek 

pengembangan kognitif ini adalah pengembangan matematika. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Sriningsih (2008:1) bahwa praktek-praktek pembelajaran 

matematika untuk anak usia dini diberbagai lembaga pendidikan anak usia dini baik 

jalur formal maupun non formal sudah sering dilaksanakan. Istilah-istilah yang 

dikenal diantaranya sebagai pengembangan kognitif, daya pikir atau ada juga yang 

menyebutnya sebagai pengembangan kecerdasan logika matematika. Kegiatan 

pengembangan pembelajaran matematika untuk anak usia dini dirancang agar anak 

mampu pengetahuan dan ketrampilan matematika yang memungkinkan mereka untuk 

hidup dan bekerja pada maca mendatang yang menekankan pada kemampuan 

memcahlcan masalah. Berhitung merupakan bagian dari matematika, yang sangat 

diperlulcan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang merupakan 

juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk 

mengikuti pendidikan dasar (Depdiknas, 2007:1) 

Permainan matematika merupakan salah satu kegiatan belajar yang mampu 

mengembangkan kemampuan dasar matematika anak seperti kemampuan melihat, 

membedaka, meramalkan, memisahkan dan mengenal konsep angka, selain itu jugs 

mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Apabila 

diberilcan sejak dini maka akan mampu merangsang serta meningkatkan kemampuan 

anak dalam memahami fenomena alam atau perubahan lingkungan sekitarnya. 



METODE PENELITIAN 

Dalam pedoman pembelajaran bidang pengembangan kognitif di TK 

(Depdiknas 2007:3) disebutkan bahwa pengembangan kognitif adalah suatu proses 

berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbanglcan 

sesuatu. Dapat juga dimalmai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau 

untuk mencipta karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. Salah satu aspek 

pengembangan kognitif ini adalah pengembangan matematika. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Sriningsih (2008:1) bahwa praktek-praktek pembelajaran 

matematika untuk anak usia dini diberbagai lembaga pendidikan anak usia dini baik 

jalur formal maupun non formal sudah sering dilaksanakan. Istilah-istilah yang 

dikenal diantaranya sebagai pengembangan kognitif, daya pikir atau ada juga yang 

menyebutnya sebagai pengembangan kecerdasan logika matematika. Kegiatan 

pengembangan pembelajaran matematika untuk anak usia dini dirancang agar anak 

mampu pengetahuan dan ketrampilan matematika yang memungkinkan mereka untuk 

hidup dan bekerja pada maca mendatang yang menekankan pada kemampuan 

memcahlcan masalah. Berhitung merupakan bagian dari matematika, yang sangat 

diperlulcan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang merupakan 

juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk 

mengikuti pendidikan dasar (Depdiknas, 2007:1) 

Dalam pedoman pembelajaran bidang pengembangan kognitif di TK 

(Depdiknas 2007:3) disebutkan bahwa pengembangan kognitif adalah suatu proses 

berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbanglcan 

sesuatu. Dapat juga dimalmai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau 

untuk mencipta karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. Salah satu aspek 

pengembangan kognitif ini adalah pengembangan matematika. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Sriningsih (2008:1) bahwa praktek-praktek pembelajaran 

matematika untuk anak usia dini diberbagai lembaga pendidikan anak usia dini baik 

jalur formal maupun non formal sudah sering dilaksanakan. Istilah-istilah yang 

dikenal diantaranya sebagai pengembangan kognitif, daya pikir atau ada juga yang 

menyebutnya sebagai pengembangan kecerdasan logika matematika. Kegiatan 

pengembangan pembelajaran matematika untuk anak usia dini dirancang agar  



Permainan berhitung di Tk dapat dilaKsanakan melelui pelaksanaan konsep, 

transisi dan lambang yang terdapat di semua jalur matematika, antara lain: urutan 

pola, klasifilcasi bilangan, ukuran, geometri, estinasi, dan statistika. Untuk 

meningkatkan kemampuan matematika kepada anak TIC Pertiwi 3 Jambeyan, 

Sambirejo, Sragen, peneliti memilih metode permainan ikan karena dalam pennainan 

ikan anak bisa mengenal bilangan, lambang bilangan dan hurt& 

Idealnya kemampuan matematika yang dimiliki anak usia 4-5 tahun dalam 

mengenal bilangan, lambang bilangan dan huruf (Matrik Kurikurum 2010) anak 

sudah dapat membilang/menyebut urutan bilangan dari 1-10, membilang dengan 

menunjuk (mengenal bilangan dengan benda sampai 10), 

menghubunglcan/memasangkan lambang bilangan dengan benda sampai 10. 

Observasi yang dilakukan pada kelompok B di TK Pertiwi 3 Jambeyan, 

Sambirejo, Sragen menunjukan bahwa kemampuan matematika sebagian besar anak-

anak masih rendah. 

Hal tersebut bias terjadi karena metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran kurang tepat, media yang digunakan kurang menarik, kurangnya 

kreatifitas guru dalam menyampaikan bahan ajar sehingga anak-anak kurang 

berminat dalam mengikuti dalam pembelajaran dan tidak antusias memperhatikan apa 

yang disampaikan guru. Salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan 

matematika anak didik kelompok B TIC Pertiwi 3 Jambeyan, Sambirejo, Sragen 

adalah dengan menggunakan permainan ikan. 

Menyadari arti pentingnya kemampuan matematika dan pengamatan di TK 

Pertiwi 3 Jambeyan, Sambirejo, Sragen penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

kemampuan matematika melalui permainan ikan. Permainan ikan merupakan bagian 

dari matematika, diperlukan untuk menumbuh kembangkan keterampilan berhitung 

yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenal bilangan, 

lambang bilangan dan huruf yang merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan 

matematika. 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini 

mengambil judul “Meningkatkan Kemampuan Matematika Anak Melalui Permainan 

Ikan Pada Anak Lelompok B TIC Pertiwi 3 Jambeyan, Sambirejo, Sragen Tatum 

Ajaran 2014-2015" 



3. Tekanan pada proses bukan hasil 

Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil. Data dan 

informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan 

bagaimana untuk mengungkap proses bukan basil suatu kegiatan. Apa yang 

dilakukan, mengapa dilakukan dan bagaimana cara melakukannya memerlukan 

pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran 

frekuensinya saja. Pertanyaan di atas menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, 

prosedur, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan di mane 

dan pada saat mans proses itu berlangsung. Proses alamiah dibiarkan terjadi tanpa 

intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan keadaan 

yang sebenarnya. Peneliti tidak perlu mentransformasi data menjadi angka untuk 

mengindari hilangnya informasi yang telah diperoleh. Makna suatu proses 

dimunculkan konsep-konsepnya untuk membuat prinsip bahkan teori sebagai suatu 

temuan atau basil penelitian tersebut. 

4. Bersifat induktif 

Penelitian kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke 

lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang tenjadi secara alami, 

mencatat, menganalisis, menafsirican dan melaporkan serta menarik kesimpulan-

kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak 

dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin 

sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat. Temuan 

penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan 

dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang 

terpisah namun saling berkaitan. 

5. Mengutamakan makna 

Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap  

berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya penelitian  

tentang pecan kepala sekolah dalam pembinaan guru, peneliti memusatkan  

perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibinanya.  

Peneliti mencari informasi dari kepala sekolah dan pandangannya tentang 

keberhasilan dan kegagalan membina guru. Apa yang dialami dalam membina guru, 

mengapa guru gagal dibina, dan bagaimana hal itu terjadi. Sebagai bahan pembanding 



peneliti mencari informasi dari guru agar dapat diperoleh titik-titik temu dan 

pandangan mengenai mutu pembinaan yang dilakukan kepala sekolah. Ketepatan 

informasi clan partisipan (kepala sekolah dan guru) diungkap oleh peneliti agar dapat 

mengintetpretasilcan hasil penelitian secara tepat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam upaya mengetahui kemampuan awal anak dalam kemampuan 

matematika anak maim dilakukan kegiatan pm siklus yang bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang kemampuan matematika sebelum melakukan tindakan 

kelas diberikan. Pemberikan yang diberikan dengan memberilcan kegiatan stimulasi 

pra siklus dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari Rabu dan Kamis pada bulan oktober 

2014. Dari hasil pm siklus didapatkan hasil bahwa kemampuan matematika anak 

masih rendah karena masih banyak anak yang belum bisa mengenal bilangan dengan 

benar, anak masih sulit mengurutkan bilangan dengan benda, serta belum mampu 

mengenal huruf yang berkaitan dengan nama benda – hernia disekitar anak.Hal ini 

dapat dilihat pada tabulasi skor kemampuan matematika anak tahap Pm Siklus 

prosentase rata-rata 36% yang ada pada lampiran 6.. 

Dengan permainan ikan diharapkan mampu menarik perhatian anak sehingga 

anak mampu menyerap dengan mudah pembelajaran yang diberikan dan anak 

termotivasi untuk mengikuti kegiatan permainan ikan. Dengan permainan ikan 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan matematika anak. Penerapan 

permaianan Aran ini akan dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus II yang masing -

masing siklus akan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 

Kegiatan yang dilasanakan dalam siklus 1 terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) 

Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi/pengamatan,4). Refleksi. 

Tahap perencanaan tindakan diawali dengan melakukan penyusunan 

langlcahlanglcah dengan menerapkan permainan ikan yaitu menyiapkan  

rencana kegiatan harian ( RKH) untuk dipergunakan sebagai acuan  

dalam melaksanakan tindakan pada siklus 1, RKH pada pertemuan satu  

untuk mencapai indikator 1 dan 2 dan RKH pertemuan kedua untuk  

mencapai indicator ke 3. Kemudian menyiapkan peralatan dan instrument 



penilaian. Siklus 1 akan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Senin, 19 Oktober 2014 dilanjutkan dengan pertemuan kedua 

hari selasa, 20 Oktober 2014. 

Pada pertemuan pertama Iebih difokuskan pada indikator 1 dan 2 butir amatan 

nomor 1,2,3,clan 4 yang terdapat pada pedoman observasi yang berbentuk checklist. 

Hal ini dilakukan agar penelitian lebih fokus pada sasaran yang akan dicapai. 

Pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada hari Senin, 20 Oktober 2014 dengan 

tema yang sama yaitu Binatang. Pada pertemuan kedua ini peneliti memberikan 

kegiatan yang berbeda dengan pertemuan pertama. Pertemuan kedua ini fokus 

penilaian pada indikator 3 butir amatan 5,6,7 dan 8 yang terdapat pada pedoman 

observasi yang berbentuk cheklist. 

Observasi dilakukan pada saat kegiatan berlangsung yaitu pada saat anak-anak 

melakukan kegiatan permaianan ikan. Peneliti dan guru kelas melakukan observasi 

anak yang berbentuk cheklist. 

Berdasarkan hasil observasi siklus 1 kemampuan matematika anak diperoleh 

prosentase rata-rata sebesar 53 % atau rata-rata anak Mulai Berkembang. Hal ini 

berarti sudah ada peningkatan kemampuan matematika anak yaitu pada prasildus 36 

% (rata-rata kemampuan anak Belum Berkembang ) meningkat menjadi 53% ( rata-

rata kemampuan anak Mulai Berkembang ) pada siklus 1. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada pra siklus, siklus 

I dan siklus II dapat ditarilc kesimpulan bahwa penerapan Permainan Ikan dapat 

mengembangkan kemampuan matematika anak kelompok B TK Pertiwi 3 Jambeyan, 

Sambirejo, Sragen tahun ajaran 2014-2015 . Hal tersebut dibuktikan dari hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prosentase rata-rata 

kemampuan matematika anak pada setiap siklusnya. Prosentase rata-rata kemampuan 

matematika anak sebelum tindakan adalah 36% kemampuan rata-rata anak belum 

berkembang, Pada siklus I 53% rata-rata anak Mulai Berkembang, dan pada siklus II 

80,46% rata-rata anak Berkembang Sesuai Harapan. 
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