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ABSTRAK 

SULISTIYAWATI, NIM 1601911011, 2013 “Peningkatan Kemampuan 

berhitung Permulaan Anak melalui Permainan Tabung Angka di Kelompok 

Bermain  Miftahul Jannah Ngaliyan Semarang”. Skripsi progam studi Sarjana 

Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. 

Pendidikan untuk anak usia dini  merupakan  pendidikan yang ditunjukkan 

untuk anak usia 0-8 tahun, salah satu strategi yang dapat digunakan pendidik 

untuk meningkatkan kemampuan  anak usia dini  adalah melalui  permainan. Guru 

hendaknya  memilih kegiatan yang tepat untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki anak salah satunya dengan meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan anak.Kemampuan berhitung permulaan yang rendah  menjadi masalah 

yang dihadapi guru di Kelompok Bermain  Miftahul Jannah. Berdasarkan kondisi 

tersebut rumusan masalah yang dipaparkan dalam penulisan ini yaitu: bagaimana 

meningkatkan  kemampuan berhitung permulaan anak melalui permainan tabung 

angka di Kelompok Bermain  Miftahul Jannah Ngaliyan, Semarang dan seberapa 

besar pengaruh  permainan tabung angka terhadap peningkatan kemampuan 

berhitung permulaan anak di Kelompok Bermain Miftahul Jannah, Ngaliyan, 

Semarang. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam dua siklus, dengan masing-masing siklus terdapat 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sumber data adalah siswa 

Kelompok Bermain B  Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang melalui kegiatan 

pembelajaran yang lebih menarik seperti mengenal angka dan berhitung melalui 

permainan tabung angka dengan benda yang disesuaikan dengan tema sebagai 

sumber belajar terbukti mampu meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 

anak, yaitu terlihat dari lembar data hasil pengamatan pada saat kegitan  

pembelajaran dengan permainan tabung angka berlangsung. Pada siklus I 

diperoleh hasil 66% peningkatan kemampuan berhitung permulaan dan pada 

siklus II diperoleh hasil 86% peningkatan kemampuan berhitung permulaan, 

dengan hasil tersebut menujukkan bahwa penelitian ini berhasil karena melebihi 

target indikator penelitian sebesar 80%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kegiatan permainan tabung 

angka sebagai sumber belajar dapat dikatakan berhasil dalam rangka 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak. Berdasarkan penelitian 

tersebut disarankan pada semua guru dapat memberikan kegiatan pembelajaran 

berhitung permulaan  yang menarik dan menyenangkan anak. Guru juga 

hendaknya mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan 

menyenangkan bagi anak. 

Kata kunci: Kemampuan Berhitung Permulaan Anak, Permainan dan Tabung 

Angka. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pentingnya tahun-tahun awal kehidupan seorang anak sudah 

disadari oleh semua pihak karena pada usia inilah otak individu 

berkembang sangat pesat. Para ahli banyak yang menyatakan bahwa 

ditinjau dari perkembangan otak manusia maka tahap perkembangan otak 

pada usia dini menempati posisi yang paling vital yakni meliputi  80% 

perkembangan otak. Pada bayi yang baru  lahir telah mencapai 

perkembangan otak 25% dari orang dewasa.  Perkembangan otak manusia 

50% dicapai hingga usia 4 tahun, 80% hingga usia 8 tahun dan selebihnya 

diproses hingga anak usia 18 tahun, dengan demikian usia 0-8 tahun 

memegang peranan yang sangat penting karena usia dini adalah fasa 

fundamental bagi perkembangan individu yang disebut sebagai “golden 

age” atau usia emas. 

 Pengalaman-pengalaman yang dijalani anak mungkin akan 

membentuk pengalaman yang akan dibawa seumur hidupnya. Pendidikan 

merupakan salah satu hal yang penting untuk diberikan sejak usia dini. 

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang diyakini dapat 

memperbaiki kehidupan suatu bangsa. Orangtua  hendaknya memberikan 

perhatian yang lebih kepada anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan 

yang tepat guna menyiapkan generasi unggul yang akan meneruskan 

perjuangan bangsa. 
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Pendidikan anak usia dini memiliki peranan penting dalam 

mewujudkan pendidikan bagi anak yang bermutu dan berkualitas. 

Pendidikan anak sangat berguna bagi kehidupan mereka di masa depan 

karena  dapat dijadikan sebagai cermin untuk melihat keberhasilan anak di 

masa mendatang. Anak yang mendapatkan layanan  baik  semenjak usia 0-

8 tahun memiliki harapan lebih besar  untuk meraih keberhasilan di masa 

mendatang, sebaliknya anak yang tidak mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang memadai  membutuhkan perjuangan  yang cukup berat 

untuk mengembangkan kehidupan selanjutnya. Kehidupan di masa anak-

anak ibarat cuaca di pagi hari, mereka akan meramalkan siangnya, 

sehingga  pendidikan anak usia dini di negara-negara maju mendapat 

perhatian yang luar biasa karena pada dasarnya pengembangan manusia 

akan lebih mudah dilakukan pada usia dini.  

Anak usia dini memiliki kemampuan yang luar biasa khususnya 

pada masa anak-anak awal. Keinginan anak untuk belajar menjadikan 

mereka aktif dan eksploratif. Anak belajar  dengan seluruh panca 

inderanya untuk memahami sesuatu dalam waktu singkat, mereka akan 

beralih ke hal lain untuk dipelajari. Lingkungan kadang menjadikan anak 

terhambat dalam mengembangkan kemampuan belajarnya. Lingkungan 

yang tidak kondusif dapat menghambat keinginan anak untuk 

bereksplorasi. 
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 Anak usia dini memiliki karakter yang khas baik secara fisik 

maupun mental. Strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan pada 

anak usia dini perlu disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh 

anak. Metode yang diterapkan seorang pendidik kepada anak akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan proses pengajaran. Penggunaan metode 

pengajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter anak akan dapat 

memfasilitasi perkembangan anak secara optimal dan membantu 

menumbuhkan sikap dan perilaku positif pada anak. Beberapa prinsip 

metode pembelajaran untuk anak usia dini antara lain berpusat pada anak, 

partisipasi aktif anak, bersifat holistik dan integratif, fleksibel, dan  

memahami perbedaan individual. 

Matematika atau berhitung sangat penting dalam kehidupan kita. 

Setiap hari, bahkan setiap menit kita menggunakan matematika. Pada saat 

belanja, menghitung benda, waktu, tempat, jarak dan kecepatan merupakan 

fungsi matematis. Pengukuran  panjang, berat dan volume juga merupakan 

fungsi matematika, dengan kata lain matematika sangat penting bagi 

kehidupan kita, termasuk anak usia dini (Suyanto, 2005: 56) 

Pada mulanya anak belum mengenal bilangan, angka dan operasi 

bilangan matematis. Anak belajar membilang, mengenal angka dan 

berhitung secara bertahap sesuai perkembangan  mentalnya. Anak belajar 

menghubungkan objek nyata dengan simbol-simbol matematis, sebagai 

contoh sebuah jeruk diberikan simbol  angka “1” dan dua buah jeruk 
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diberikan simbol  angka “2”. Demikian pula dengan simbol “+” yang 

berarti penjumlahan dan simbol “-“ yang berarti pengurangan. 

Pendidik perlu menguasai konsep-konsep matematika sederhana 

yang sesuai untuk anak usia dini. Berbagai notasi matematis sederhana dan 

cara pengenalannya perlu dipahami agar dapat melatih anak berhitung dan 

menggunakan fungsi matematis lainnya. Menurut Piaget (Suyanto, 2005) 

pengenalan matematika sebaiknya dilakukan melalui pengunaan benda-

benda kongkrit dan pembiasaan. Pengenalan matematika secara kongkrit 

membuat anak dapat memahami matematika seperti mengenal bilangan, 

menghitung dan operasi bilangan. Anak diberikan  kesempatan untuk 

mengingat  tentang tanggal hari ini dan menuliskannya di papan tulis. 

Pembiasaan guru mengenalkan tanggal dan waktu akan melatihnya 

mengenal bilangan. 

 Kemampuan berhitung permulaan pada anak dapat dikembangkan 

sejak usia dini. Anak-anak mengalami perkembangan yang pesat dalam 

memahami matematika. Padausia tiga tahun awal anak sudah dapat 

menunjukkan banyak benda dengan menggunakan jari-jarinya. Tidak 

semua anak dapat menghitung dengan benar, mungkin masih banyak anak 

yang melakukan kesalahan dalam berhitung namun itu semua merupan 

sebuah perilaku matematika (mathematical behaviour ) yang ditunjukkan. 

Pendidik perlu memberikan stimulasi yang tepat agar anak dapat 

mengembangkan kemampuan matamatikanya secara maksimal (Ismayati, 

2010: 22). 
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Bermain merupakan salah satu stimulus (perangsang) dari 

lingkungan yang dapat membantu memaksimalkan tumbuh kembang anak. 

Melalui bermain, anak dapat mengoptimalkan segala kemampuannya. 

Pada saat bermain anak mencoba gagasan-gagasan mereka, bertanya 

berbagai persoalan dan memperoleh jawaban atas persoalan mereka. 

Melalui permainan menyusun balok misalnya, anak akan belajar 

menghubungkan ukuran suatu objek dengan objek lainnya. Mereka belajar 

memahami bagaimana balok yang besar mampu menopang balok yang 

lebih kecil. 

Bermain secara fisik memberikan peluang bagi anak untuk 

mengembangkan kemampuan motoriknya, seperti dalam olah raga dapat 

mengembangkan kelenturan, kekuatan dan ketahanan otot. Saat bermain, 

anak juga belajar berinteraksi secara sosial, berlatih untuk saling berbagi 

dengan orang lain, meningkatkan toleransi sosial  dan belajar berperan 

aktif untuk memberikan kontribusi sosial bagi kelompoknya. Melalui 

bermain anak juga berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir karena kegiatan bermain merupakan suatu proses dinamis  dimana 

seorang anak memperoleh informasi dan pengetahuan yang kelak 

dijadikan landasan pengetahuannya dalam proses belajar dikemudiaan 

hari. 

Bermain dan alat-alat permainan memiliki fungsi terapeutik 

(berkaitan dengan terapi) karena itu proses belajar anak sebaiknya 

dilakukan melalui metode bermain dengan alat-alat permainan. Permainan 
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merupakan prosas yang menyenangkan dan disukai anak-anak. Bermain 

dan alat-alat permainan merupakan perangkat komunikasi bagi anak, 

dengan bermain anak akan belajar cara berkomunikasi dengan lingkungan 

hidupnya, sosialnya dan dirinya sendiri. Dengan bermain anak juga belajar 

mengerti atau memahami lingkungan sekitarnya, interaksi sosial dengan 

orang-orang di sekelilingnya dan mengembangkan fantasi, imajinasi serta 

kreativitasnya (Yuriastin dkk, 2009: 36). 

 Permainan merupakan salah satu cara yang tepat untuk 

mengembangkan berbagai kemampuan anak. Permainan yang menarik  

dapat dijadikan media bagi  anak untuk  belajar banyak hal seperti 

berhitung, membaca dan lain-lain. Ada semacam konsensus bersama 

dikalangan para pakar pendidikan dan pengajaran bahwa permainan 

merupakan salah satu media pendidikan yang efektif. Potensi-potensi yang 

dimiliki anak-anak justru dapat mengalami perkembangan  melalui 

interaksi mereka dengan anak-anak lain dalam kegiatan permainan yang 

beranekaragam. Bahkan lebih jauh, mereka mengatakan bahwa bermain 

merupakan ungkapan atau ekspresi yang dengan izin Allah tersimpan rapi 

dalam pribadi manusia.  Pengembangan kemampuan anak usia dini 

hendaknya dilakukan melalui permainan yang menyenangkan  (Rajiih, 

2008: 164). 

Setiap pendidik dan orangtua hendaknya sepakat dengan pendapat 

para pakar yang menyatakan bahwa bermain adalah fenomena keseharian 

anak. Bagi mereka  bermain adalah keharusan dalm kehidupan. Pada 
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prinsipnya bermain sebagai sebuah keinginan juga mengandung tujuan 

pedagogis di samping merupakan ekspresi jiwa seorang anak. Hal tersebut 

sesuai dengan Rajiih (2008: 165) yang menyatakan bahwa ”Dalam proses 

belajar-mengajar yang berlangsung disekolah-sekolah modern banyak 

yang mempergunakan permainan sebagai media pendidikan”. Islam juga 

mengakui bahwa permainan memiliki pengaruh dan dampak positif dalam 

rangka meningkatkan kemampuan pribadi anak-anak. 

Bermain merupakan kebutuhan dasar setiap anak. Pada setiap anak, 

Allah telah menciptakan naluri untuk bermain, sehingga pertumbuhan 

fisiknya dapat berkembang alami. Permainan yang diberikan kepada anak 

dapat membuka satu “medan” dan peluang yang luas  untuk mempelajari 

dan mengenal berbagai hal melalui alat-alat permainan yang mereka pakai. 

Anak dapat mengenal berbagai macam bentuk, warna dan pakaian, selain 

itu dalam banyak hal mereka dapat memahami sesuatu melalui permainan 

yang mereka mainkan. Kadang-kadang ada banyak hal yang tidak dapat  

mereka peroleh  secara alami  kecuali dengan permainan. 

 Jenis permainan yang ada tidak semua  baik untuk anak. Pendidik  

harus dapat memberikan permainan yang tepat untuk anak. Keberhasilan 

yang kita saksikan di negara-negara lain, seperti Eropa dan Amerika dalam 

memberi pelajaran kepada anak dengan permainan seperti  belajar bahasa 

dan istilah-istilah lain, menuntut kita untuk menciptakan jenis permainan 

yang  layak dan sesuai dengan kondisi anak didik  kita. 
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 Berbagai strategi telah dilakukan oleh pendidik untuk 

meningkatkan berbagai kemampuan anak namun tidak semua sesuai 

dengan perkembangan anak dan dapat menarik minat anak untuk belajar. 

Pendidik hendaknya  memahami karakteristik anak usia dini yang unik, 

senang bermain dan bereksplorasi, sehingga pembelajaran yang dilakukan 

dapat disesuaikan dengan kemampuan anak yaitu melaui permainan yang 

menarik dan menyenangkan. Pendidikan serta stimulasi yang sesuai 

dengan perkembangan anak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

berbagai aspek perkembangan anak seperti fisik motorik, bahasa, moral 

dan nilai-nilai agama, kognitif, serta seni.  

Pengajaran berhitung permulaan pada anak harus dikemas menjadi 

suatu hal yang menyenangkan. Dunia anak adalah dunia bermain. Mulai 

dari mandi, makan, sampai  anak mau tidur semuanya menjadi aktivitas 

bermain sehingga bermain menjadi salah satu kunci sukses untuk 

mengembangkan berbagai kemampuan anak termasuk berhitung 

permulaan namun  fenomena yang terjadi dilapangan banyak pendidik 

yang mengajarkan berhitung permulaan  dengan cara yang abstrak. Perlu 

ada media pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan anak dengan media yang nyata dan dilakukan sambil 

bermain. 

Pengembangan kognitif, khususnya berhitung permulaan di 

Kelompok Bermain (KB) Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang guru 

sering mengalami berbagai hambatan. Berdasarkan refleksi awal pada 
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pembelajaran berhitung permulaan pada anak di Kelompok Bermain 

Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang yang berjumlah 13 anak, terdiri dari 

5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan, ditemukan permasalahan yang 

menyangkut akivitas mereka saat pembelajaran permasalahan tersebut 

adalah: Sebagian besar anak menunjukkan sikap kurang perhatian terhadap 

pembelajaran berhitung permulaan di kelas karena mereka beranggapan 

bahwa pembelajaran saat itu kurang menarik dan tidak menyenangkan. 

Sebagian besar anak menunjukkan sikap pasif terhadap pembelajaran 

berhitung permulaan di kelas. 

Seperti  kondisi yang telah dijelaskan di atas, Kelompok Bermain  

Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang tidak dapat mencapai tujuan 

pembelajaran berhitung permulaan sesuai indikator yang telah ditetapkan. 

Sebagian besar siswa (8 anak atau 54 %) memiliki  kemampuan berhitung 

permulaan yang  rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berhitung permulaan yang diselenggarakan guru saat ini 

kurang mendukung keberhasilan belajar anak. Penggunaan metode yang 

kurang relevan menjadi salah satu penyebab anak tidak mau atau kurang 

tertarik mengikuti pembelajaran berhitung permulaan. Selain itu, 

kurangnya media pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran 

menjadi faktor penyebab kurangnya minat anak untuk mengikuti 

pembelajaran berhitung permulaan. 

       Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru Kelompok 

Bermain sebagai solusi tindakan untuk memecahkan  masalah kemampuan 
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berhitung permulaan pada anak  maka digunakan permainan tabung angka 

sebagai media pembelajaran. Dasar pertimbangan pemilihan media tabung 

angka untuk meningkatkan kemampuan berhitung   permulaan pada anak  

sebagai berikut: Pertama permainan tabung angka  mudah dimainkan oleh 

anak. Kedua permainan tabung angka  bertujuan untuk mengenalkan angka 

pada anak sekaligus melatih  motorik kasar karena dapat dikombinasikan 

dengan permainan lari atau gerakan motorik kasar lainnya. Ketiga 

Permainan tabung angka dapat memberikan rasa senang sekaligus 

pengetahuan kepada anak sehingga anak dapat bermain sekaligus belajar. 

Keempat Permainan tabung angka mengunakan tabung sebagai tempat 

bermain anak yang dapat dimodifikasi oleh guru sesuai kebutuhan 

pembelajaran berhitung permulaan. Tabung angka dapat diisi benda atau 

gambar sejumlah angka yang tertera pada tabung sebagai tempat bermain 

yang tidak baku, artinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pembelajaran berhitung permulaan. 

           Dengan menggunakan permainan tabung angka diharapkan anak 

dapat berinteraksi dengan teman-temannya dan minat mereka terhadap 

pembelajaran berhitung permulaan menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian 

di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan  penelitian tentang 

permainan tabung angka yang dapat dijadikan media pembelajaran untuk 

mempermudah anak dalam meningkatkan kemampuan  berhitung 

permulaan. Penelitian tindakan kelas ini berjudul “Peningkatan  
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Kemampuan Berhitung Permulaan Melalui Permainan Tabung 

Angka  di Kelompok Bermain Miftahul Jannah,  Ngaliyan, Semarang. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sebutkan di 

atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu  

bagaimana peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak  

Kelompok Bermain  melalui  permainan tabung angka? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

 Mengetahui peningkatan kemampuan berhitung anak Kelompok    

Bermain  Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang setelah penerapan 

permainan tabung angka. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

lembaga-lembaga yang menangani pendidikan anak usia dini 

ataupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang 

perkembangan anak dan permainan yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan anak usia dini. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini  diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua 

pihak baik guru, anak atau siswa maupun lembaga PAUD 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi Guru PAUD  

1)  Dapat dijadikan bahan masukan dalam menerapkan 

permainan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan pada anak. 

2)  Meningkatkan kompetensi guru sehingga pembelajaran lebih 

berkualitas. 

3)  Memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan untuk menciptakan pembelajaran menarik, 

menyenangkan dan bermakna bagi anak.    

b. Bagi Anak /Siswa  

1) Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam     

pembelajaran berhitung permulaan. 

2) Meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak 

melalui permainan yang menyenangkan. 

 

c. Bagi Lembaga  PAUD 

Hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangan yang positif 

bagi seluruh lembaga PAUD pada umumnya dan bagi KB 

Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang khususnya dalam rangka 



 
 

 
 

13 

meningkatkan kualitas pembelajaran terutama meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan pada anak.  
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Kemampuan Berhitung Permulaan  

1. Pengertian Berhitung Permulaan  

 Berhitung adalah sebuah cara yang menyenangkan untuk 

mempelajari konsep bilangan. Anak usia dini sudah dapat diajari 

matematika atau berhitung permulaan melalui berbagai cara. Berhitung 

dengan suara nyaring atau berhitung sambil bernyanyi baik dilakukan 

ketika mengajarkan anak berhitung dan mengenal bilangan. Pengenalan 

berhitung permulaan yang dilakukan sambil bermain dan bernyanyi 

membuat anak lebih mudah untuk menerima pembelajaran (Ismayati, 

2010: 24). 

    Kemampuan berhitung sangat diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama konsep bilangan yang merupakan dasar bagi 

pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk 

mengikuti pendidikan selanjutnya. Permainan merupakan salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk menumbuh kembangkan anak dalam 

mengenal berhitung permulaan. Untuk itu guru perlu mengunakan 

permainan yang menarik dan menyenangkan  untuk mengenalkan 

pembelajaran berhitung pada anak. Hai ini sesuai dengan buku  

permainan berhitung permulaan ( Depdiknas, 2007: 1). 
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     Berhitung permulaan merupakan bagian dari ilmu matematika. 

Istilah matematika memang sering kita jumpai terutama dalam dunia 

pendidikan,  namun sangat sulit didefinisikan secara akurat. Pada zaman 

sebelum masehi, zaman Mesir kuno ilmu aritmatika digunakan untuk 

membuat piramida, menentukan waktu turun hujan dan lain-lain. 

Menurut ensiklopedi bebas www.wikipedia.com, kata Matematika 

berasal dari kata mathema dalam bahasa yunani yang diartikan sebagai 

sains, Ilmu pengetahuan atau belajar, juga matematikos yang berarti suka 

belajar (Hariwijaya, 2009: 29). 

     Matematika adalah ilmu tentang berpikir tentang bagaimana cara 

dari memperoleh kesimpulan yang tepat dari berbagai keadaan. 

Matematika adalah ilmu yang mempelajari  tentang bilangan dan ruang. 

Matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, 

struktur, dan hampir setiap aktivitas manusia merupakan bagian dari 

matematika (Ismayani, 2010: 17). 

        Dengan demikian matematika secara umum didefinisikan sebagai 

bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur  keadaan dan ruang. 

Secara informal matematika dapat pula disebut ilmu tentang bilangan dan 

angka. Dalam mempelajari matematika menurut persatuan guru 

matematika Amerika Serikat: National Council of Teachers of 

matematics  (NCTM, 1989)  dalam pembelajaran untuk anak TK 

(Depdiknas, 2005: 57) standar belajar matematika anak usia dini sampai 

kelas empat SD ada 13 macam yaitu: 

http://www.wikipedia/
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a. Matematika sebagai cara pemecahan masalah  

Banyak persoalan keseharian, bahkan sangat sederhana membutuhkan 

matematika untuk memecahkan persoalan tersebut. Anak berusaha 

menggunakan otaknya untuk memecahkan masalah. Tugas  guru ialah 

mendesain persoalan yang sesuai dengan perkembangan anak dan 

menantang untuk dipecahkan. 

b. Matematika sebagai cara komunikasi  

Guru perlu memberikan kesempatan pada anak untuk menggunakan 

matematika untuk berkomunikasi, misalnya melalui kegiatan Show 

and tell dimana anak memperlihatkan dan menceritakan sesuatu. 

Sebagai contoh, anak diminta untuk membawa foto keluarganya dan 

kemudian menceritakan berapa banyak keluarganya, berapa tinggi 

badannya, berapa beratnya, berapa jauh rumahnya, dan sebagainya. 

Semua itu adalah bentuk komunikasi dengan matematika. Banyak hal 

yang dikomunikasikan dengan bahasa matematika, seperti waktu, 

jumlah, volume, dan lebih banyak dan lebih sedikit. 

c. Hubungan matematis  

Setelah mampu menghitung, anak akan mengkomunikasikannya 

secara matematis. Misalnya, anak mengatakan “Mama, mobil itu 

rodanya lima”  Mamanya spontan bertanya, “kok lima, kenapa tidak 

empat?” Anaknya menjawab, “ kan yang satu itu roda serep”. Jadi 

dalam hal ini anak sebenarnya  sudah mampu menghitung roda mobil, 

yaitu empat. Anak juga menggunakan operasi bilangan tambah, yaitu 
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4+1=5. Jadi anak tersebut telah menggunakan hubungan matematis 

yang sederhana. Hubungan matematis menghubungkan konsep 

dengan prosedur, matematika dengan kehidupan keseharian, dan 

matematika dengan mata pelajaran lainnya. 

d. Estimasi (perkiraan)  

Memperkirakan memerlukan kerja otak, untuk memperkirakan dengan 

baik seseorang harus mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya anak 

diajak memperkirakan berapa kaki mereka bisa meloncat dalam sekali 

loncatan? mereka berfikir tentang kemampuannya meloncat, jarak 

loncatan, panjang kaki, dan membagi panjang loncatan dengan 

panjang kakinya. Oleh karena itu perkiraan atau estimasi perlu 

dikembangkan. 

e.  Mengenal bilangan dan angka 

 Angka 1 sampai 9 merupakan simbol matematis dari banyaknya 

benda. Anak pada mulanya tidak tahu akan hal itu. Oleh karena itu 

anak perlu dilatih agar memahami makna dari angka-angka tersebut 

melalui berbagai kegiatan. 

f. Matematika sebagai cara berfikir  

Matematika bukan pelajaran ingatan, tetapi mengembangkan 

kemampuan berfikir. Berbagai kegiatan matematika mengembangkan 

kemampuan anak untuk berfikir logis dan matematis. Pada tahap awal 

anak belajar tentang bilangan dari benda-benda konkrit, kemudian 

anak dilatih tentang angka sebagai simbol bilangan, baru anak 
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diperkenalkan dengan simbol operasi bilangan, seperti tambah dan 

kurang (+ dan -). Anak sudah mengenal bilangan dan memahami 

operasi bilangan, maka mereka telah bisa berfikir logis dan matematis, 

meskipun pada tingkat yang sederhana. 

g.  Pengukuran 

Pengukuran menggunakan matematika, oleh karena itu perlu 

dilatihkan. Mula-mula anak belajar dengan ukuran non standar, seperti 

kaki, depa, dan jengkal. Misalnya guru memberi pertanyaan, “berapa 

kaki panjang bayanganmu dari sinar matahari pada jam delapan pagi? 

Berapa jengkal panjang meja belajarmu?” 

Setelah anak dapat mengukur dengan ukuran non standar, guru dapat 

mengenalkan mereka pada ukuran standar sederhana, seperti mistar. 

h.  Statistik dan probabilitas 

Jika ada tiga anak dan setiap anak harus bertanding untuk menentukan 

pemenangnya, ada berapa kali pertandingan? Persoalan yang 

sederhana tersebut tidak mudah dipecahkan anak. Guru dapat memberi 

bantuan dengan tiga macam huruf A, B, dan C , masing-masing dua 

set, setiap anak bertemu satu kali, jadi ada tiga pertandingan: AxB, 

AxC, dan BxC. 

i. Pecahan dan desimal 

Anak dapat mengenali konsep pecahan. Misalnya sebuah apel 

dipotong menjadi  dua bagian dan diberikan kepada dua anak, berapa 

setiap anak memperoleh bagiannya? Anak dapat menjawab “separo 
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atau setengah”. Gunakan berbagai media untuk mempermudah anak 

memahami pecahan. Guru dapat menggunakan piring berwarna untuk 

memodelkan pecahan. Caranya sediakan dua buah piring kertas 

dengan warna yang berbeda. Gunting masing-masing piring sampai 

tengahnya. Masukkan  potongan piring yang satu ke piring yang lain 

dan putar. Guru dapat menerangkan setengah atau separo. Guru dapat 

pula menerangkan sepertiga atau seperempat dengan menambahkan 

tiga atau empat piring. 

j. Pola dan relasi 

Mengenal pola merupakan bagian dari matematika. Anak dapat 

membuat berbagai macam benda, seperti kalung dari manik-manik 

atau menggambarnya menggunakan pola. Berbagai benda memiliki 

gambar berpola, seperti garis-garis pada kaos, buku, baju, dan karpet. 

Ajak anak mengenali polanya dan menirukan dengan cara 

menggambarkannya di kertas. Ajak anak membuat kalung dengan 

untaian manik-manik, dengan pola tertentu, misalnya: 1 merah, 2 biru, 

3 hijau, 1 kuning. Ajak  anak meneruskan membuat kalung dengan 

pola tersebut.  

  Dari pendapat  tokoh di atas dapat disimpulkan  bahwa berhitung 

permulaan adalah bagian dari matematika yang dapat diajarkan kepada 

anak usia dini sesuai dengan tingkat perkembangannya dengan cara yang 

menyenangkan. Dalam memberikan pembelajaran pada anak usia dini 

harus sesuai dengan standar belajar anak yang telah ditetapkan. Standar 
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belajar matematika yang disesuaikan dengan kebutuhan anak akan 

mempermudah anak dalam mempelajari matematika (berhitung 

permulaan). Pembelajaran berhitung permulaan yang diberikan secara 

tepat akan mengoptimalkan kemampuan anak dalam berhitung. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Berhitung Permulaan  

        Berhitung Permulaan pada anak memiliki beberapa tujuan 

antara lain membantu anak  mengenal angka dan mengenal matematika 

sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari hal ini sesuai dengan  

Santika dalam (Depdiknas 2007: 1) yaitu berhitung permulaan pada anak 

memiliki tujuan antara lain:  

a. Dapat berfikir logis dan sistematis melalui pengamatan terhadap 

benda-benda kongkrit, gambar-gambar atau angka-angka yang ada di 

sekitar anak. 

b.  Dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat yang dalam keseharianya memerlukan keterampilan 

berhitung. 

c.  Memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi dan daya apresiasi yang 

tinggi. 

d.  Memahami pemahaman konsep  ruang dan waktu serta dapat  dalam  

memperkirakan kemungkinan urutan suatu peristiwa yang terjadi 

disekitarnya. 
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e.  Memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan suatu secara 

spontan.  

        Pembelajaran berhitung permulaan pada anak bertujuan melatih  

berfikir logis, memiliki ketelitian dan memahami konsep ruang serta 

waktu. Pembelajaran berhitung pada anak harus dikemas dalam 

permainan yang menyenangkan agar anak tidak jenuh dan dapat 

mengembangakan kreativitas serta imajinasinya. Keterampilan berhitung 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengajarkan berhitung 

permulaan akan membantu anak menyesuaikan diri dan melibatkan diri 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

3. Prinsip-Prinsip Berhitung Permulaan 

Dalam mengajarkan berhitung permulaan kepada anak guru harus 

melakukannya dengan cara yang menyenangkan secara bertahap dalam 

pedoman permainan berhitung (Depdiknas, 2007: 2)  menyatakan  

pembelajaran berhitung permulaan harus memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a.  Pembelajaran berhitung diberikan secara bertahap, diawali dengan 

menghitung benda-benda atau pengalama peristiwa kongkrit yang 

dialami melalui pengamatan di alam sekitar. 

b.  Pengetahuan dan ketrampilan pada pembelajaran  berhitung diberikan 

secara bertahap menurut tingkat kesukarannya, misalnya dari kongkrit 

ke abstrak, mudah kesukar, dari sederhana ke yang lebih kompleks. 
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c. Pembelajaran berhitung akan berhasil jika anak-anak diberi 

kesempatan berpastisipasi dan dirangsang untuk menyelesaikan 

masalah-masalahnya sendiri. 

d. Pembelajaran berhitung membutuhkan suasana yang menyenangkan 

dan memberikan rasa aman  serta kebebasan bagi anak 

e. Bahasa yang digunakan di dalam pengenalan konsep berhitung 

permulaan sebaiknya bahasa yang sederhana dan jika memungkinkan 

mengambil contoh yang ada  dilingkungan sekitar anak. 

f.  Dalam pembelajaran berhitung anak dapat mengelompokkan sesuai 

tahap penguasaannya yaitu tahap konsep masa transisi dan lambang. 

  Dalam mengevaluasi perkembangan anak harus dimulai dari awal 

sampai akhir kegiatan. Hal ini sesuai dengan  Sriningsih (2008: 39) 

menyatakan bahwa “Prinsip pembelajaran matematika merupakan hal 

penting yang harus dilaksanakan guru dalam setiap karakteristik 

perkembangan anak dan tidak menimbulkan kecemasan (stress bagi 

anak). 

 

4. Tahapan Penguasaan Berhitung Permulaan  

Pembelajaran berhitung permulaan pada anak harus dilakukan 

bertahap dan berkesinambungan agar lebih mudah dipahami dan 

dimengerti sesuai tingkat perkembangan anak  seperti yang dijelaskan 

dalam buku permainan berhitung permulaan (Depdiknas, 2007: 6 ) 

tahapan berhitung pada anak anatara lain: 
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a. Penguasaan konsep  

     Pemahaman dan pengertian tentang sesuatu dengan 

menggunakan benda dan peristiwa kongkrit seperti pengenalan warna, 

bentuk dan menghitung bilangan. 

b. Masa Transisi  

      Proses berfikir yang merupakan masa peralihan dari 

pemahaman kongkrit menuju pengenalan lambang bilangan yang 

abstrak, di mana benda kongkrit itu masih ada dan mulai dikenalkan 

lambang bilangannya. Hal ini harus dilakukan guru secara bertahap  

sesuai laju kecepatan kemampuan anak yang secara individual 

berbeda. Misalnya, ketika guru menjelaskan konsep satu dengan 

menggunakan (satu buah pensil), anak-anak dapat menyebutkan benda 

lain yang memiliki konsep sama, sekaligus mengenalkan lambang dari 

angka satu itu. 

c. Lambang  

Merupakan  visualisasi  dari berbagai konsep. Misalnya 

lambang 7 untuk menggambarkan konsep  lambang bilangan tujuh, 

merah menggambarkan konsep warna, besar untuk menggambarkan 

konsep ruang dan persegi empat untuk menggambarkan konsep 

bentuk. 

    Dalam belajar berhitung  permulaan anak mengalami beberapa 

tahapan  diantaranya penguasaan konsep, masa transisi dan pengenalan 

lambang bilangan. Guru dan orangtua hendaknya membantu anak agar 
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dapat menguasai setiap tahap penguasaan berhitung dengan baik dengan 

memberikan stimulasi sesuai tahap perkembangannya. 

 

5. Pembelajaran Berhitung Permulaan yang Efektif bagi Anak 

     Agar pembelajaran berhitung permulaan pada anak dapat 

berlangsung efektif dan berhasil seperti yang diharapkan ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan (Ismayati, 2010: 28) antara lain: 

a. Lakukan pengulangan 

Ketika kita ingin menerapkan konsep berhitung permulaan pada anak,  

pengulangan bisa berfungsi sebagai penguatan sehingga konsep lebih 

tertanam diotak anak. 

b. Lingkungan  yang kondusif 

Anak-anak  tidak akan pernah bisa berkembang optimal dalam hal 

apapun jika tidak ada lingkungan yang kondusif yang menunjangnya. 

Anak-anak akan memiliki kemungkinan lebih besar bisa menjadi 

seorang pembelajar yang sukses ketika orangtua dan lingkungannya 

memberi dukungan terhadap aktivitas belajar mereka. 

c. Buat menyenangkan  

Belajar apapun akan sangat efektif jika dilakukan dengan cara  yang 

menyenangkan, maka pembelajaran berhitung permulaan pada anak 

agar berhasil dengan baik, buat pembelajaranya menyenangkan. 
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d. Gunakan beragam media 

Untuk memperkaya belajar anak, kita bisa menggunakan beragam 

media. Belajar tidak harus selalu berhadapan dengan buku dan alat 

tulis.  Sesekali bisa juga menggunakan media lain seperti komputer, 

VCD atau DVD edukatif yang berisi materi pendidikan berhitung 

permulaan untuk anak usia dini yang sangat menarik untuk anak-anak. 

                 Pembelajaran berhitung permulaan dapat dilakukan oleh guru di 

sekolah maupun orangtua di rumah. Pembelajaran berhitung permulaan 

pada anak dapat berlangsung secara efektif jika dilakukan dengan cara 

yang menyenangkan dengan media yang menarik dan dilakukan di 

lingkungan yang  kondusif. 

 

6. Standar Berhitung Permulaan untuk Anak Usia Dini 

                 Dalam mempelajari berhitung permulaan anak usia dini dapat 

memahami beberapa konsep sederhana seperti pendapat Carol dan 

Barbara (2008, 391-403) yang menyatakan bahwa konsep-konsep yang 

dapat dipahami anak usia tiga, empat, lima tahun antara lain: 

a. Konsep Bilangan  

      Salah satu konsep matematika yang paling penting dipelajari 

anak usia tiga, empat dan lima tahun ialah pengembangan kepekaan 

terhadap bilangan. Peka terhadap bilangan berarti lebih dari sekedar 

menghitung. Kepekaan bilangan itu mencakup pengembangan rasa 

kualitas dan pemahaman kesesuaian satu lawan satu (Hartneet & 
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Gelman, 1998) dalam (carol dan barbara, 2008). Ketika kepekaan 

pada bilangan berkembang, anak-anak mulai mengenal penafsiran-

penafsiran kasar dari kuantitas, seperti “lebih banyak” dan “kurang 

banyak”.  

       Ketika kepekaan terhadap bilangan anak-anak berkembang, 

mereka menjadi semakin tertarik pada hitung menghitung. 

Menghitung ini menjadi landasan bagi pekerjaan dini anak-anak 

dengan membilang (NCTM, 2000). Seperti adegan menghitung dalam 

sesame street, anak-anak usia tiga, empat dan lima tahun suka 

menghitung demi kepekaan menghitung belaka. Mereka akan 

menghitung anak tangga yang mereka naiki, makanan yang mereka 

makan dan helai bunga. 

b.  Konsep Aljabar  

       Menurut standar NTCM (NTCM, 2000),  pertemuan pertama 

anak-anak usia 3-4 tahun dengan aljabar dimulai dengan menyortir, 

menggolongkan, membandingkan, dan menyusun benda-benda 

menurut bentuk, jumlah, dan sifat-sifat lain. Mengenal, 

menggambarkan dan pola   memberi sumbangam kepada pemahaman 

anak-anak tentang penggolongan. 

c. Konsep Ponggolongan 

        Penggolongan (klasifikasi) mengelompokkan benda-benda 

yang serupa atau memiliki kesamaan adalah salah satu proses yang 

penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Anak usia tiga, 
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empat dan lima tahun agar mampu menggolongkan atau menyortir 

benda-benda, mereka harus mengembangkan pengertian tentang 

saling memiliki “kesamaan”, “keserupaan” dan “perbedaan” 

(Ginsburg & Seo, 1999). Menyortir atau menggolongkan bisa menjadi 

bagian dari kegiatan sehari-hari  siswa di sekolah misalnya: menyortir 

alat-alat permainan di ruang kelas dalam kategori yang sesuai. 

d. Konsep Membandingkan 

       Membandingkan adalah proses dimana anak membangun 

suatu hubungan antara dua benda berdasarkan suatu atribut tertentu. 

Anak-anak sering membuat perbedaan, terutama bila perbandingan itu 

melibatkan mereka secara pribadi. Anak-anak sering berkata ”Saya 

mau potongan kue  yang paling besar”,”Saya mau cangkir yang paling 

baru. Anak belajar mengamati dunia dan menjadi sadar tentang ukuran 

relatif dari benda-benda (Olson & Olson, 1997) dalam carol dan 

Barbara (2008). Mereka belajar konsep-konsep dan label-label untuk” 

paling  besar”,”paling kecil”, paling tinggi” dan sebagainya. 

e. Konsep Pola-pola 

      Mengidentifikasi dan menciptakan pola dihubungkan dengan 

penggolongan dan penyortiran. Anak-anak mulai melihat atribut yang 

sama dan berbeda pada gambar-gambar dan benda-benda (James, 

2000) dalam carol dan Barbara (2008). Anak-anak usia tiga, empat 

dan lima tahun senang membuat dan mengenal pola-pola dilingkungan 

mereka. Kemampuan untuk mengenal pola akan membantu anak-anak 
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mengembangkan keterampilan yang bisa dipakai dalam menyortir, 

menggolongkan, mengidentifikasi bentuk–bentuk dan membuat 

grafik. 

f. Konsep Pengukuran 

      Minat dan kemampuan anak usia 3-5 tahun  untuk 

menggunakan pengukuran berkembang dari pengalaman-pengalaman 

dengan penggolongan, pembandingan dan penyusunan. Ketika anak-

anak membandingkan panjang dua teddy bear, menimbang satu 

cangkir susu dan melihat bawa cangkir merah menampung sama 

banyak air seperti dua  cangkir biru, merekapun belajar tentang 

konsep pengukuran (Outred & Mitchelmore, 2000). Ketika anak-anak 

mempunyai kesempatan dan pengalaman-pengalaman langsung untuk 

mengukur, menimbang dan membandingkan ukuran benda-benda, 

mereka belajar konsep-konsep pengukuran.  

       Ada beberapa konsep berhitung permulaan yang dapa 

diajarkan kepada anak seperti konsep bilangan, konsep pengukuran,  

konsep pola dan lain sebagainya. Konsep berhitung yang diajarkan 

kepada anak hendaknya disesuaikan dengan tingkat  perkembangan anak. 

Pengajaran konsep berhitung pada anak dapat dilakukan dengan cara 

yang menyenangkan melalui kegiatan bermain atau permainan. 
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7. Berhitung Permulaan bagian dari Perkembangan Kognitif Anak 

Usia Dini 

     Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal didalam 

pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir Gagne dalam 

(Suyadi, 2010). Kemampuan kognitif ini berkembang secara  bertahap 

sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf  yang berada di 

pusat susunan syaraf. 

a. Tahapan Perkembangan Kognitif 

    Menurut Piaget Dalam Jamaris (2008: 17) tahapan 

perkembangan kognitif dibagi menjadi beberapa periode yaitu: 

1) Sensori motor ( 0-2 tahun)  

Pada periode ini pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi 

fisik, baik dengan orang maupun objek (benda). Skema-skemanya 

baru berbentuk reflek-reflek sederhana, seperti: menggenggam atau 

menghisap. 

2) Pra operasional (2-6 tahun)  

Pada periode ini anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk 

mempresentasikan dunia (lingkungan) secara kognitif. Simbol-

simbol itu seperti kata-kata dan bilangan dapat menggantikan 

objek, peristiwa dan kegiatan ( tingkah laku  yang tampak). 

  3) Operasional kongkrit  (6-11 tahun) 

 Anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas 

pengetahuan yang mereka miliki, mereka dapat menambah, 
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mengurangi dan mengubah. Operasi ini memungkinkan 

memecahkan masalah secara logis.  

4) Operasional Formal (11 tahun-dewasa) 

Periode ini merupakan mental tingkat tinggi, disini anak (remaja) 

sudah dapat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa hepotesis. 

              Tahapan perkembangan kognitif anak antara lain sensori 

motor, praoperasional, operasional kongkrit dan operasional formal. 

Anak kelompok bermain berada pada tahap operasional formal. 

Pembelajaran berhitung yang diberikan pada tahapan ini sebaiknya 

diberikan dengan menggunakan media yang kongkrit dan dilakukan 

dengan permainan yang menyenagkan.  

b. Karakter Perkembangan Kognitif anak usia dini  

                 Anak usia dini pada tahap ini dapat menggunakan simbol dan 

pikiran internal dalam memecahkan masalah.  Pikiran anak-anak pada 

tahap ini masih terkait dengan objek kongkrit. Piaget dalam (Suyadi, 

2010) merinci karakter perkembangan kognitif pada tahap pra-

operasional: 

1) Kombinasi mental: Anak dapat berpikir sebelum bertindak,       

walaupun pemikirannya masih sebatas mental image, disamping itu 

anak mampu meniru tindakan orang lain. 

2) Persepsi pikiran: Anak-anak dapat membandingkan dua objek tapi   

belum bisa membedakan. 



 
 

 
 

31 

 3) Berpikir uni dimensi: Anak mampu memamahi konsep secara 

umum tetapi belum mampu memadukan dan membedakan. 

4) Ireversibel: Anak mampu membongkar susunan tetapi belum 

mampu menyusunnya kembali. 

5) Penalaran: Tahap pemikiran anak masih sebatas mitos. 

6) Egosentris: Anak memandang semua benda sebagaimana dirinya. 

                  Karakter perkembangan  kognitif Anak usia Dini yang berada 

pada    tahapan pra-operasional antara lain anak berpikir egosentris, 

ireversibel, berpikir uni dimensi, penalaran, persepsi pikiran dan 

kombinasi mental. Guru PAUD hendaknya memahami karakteristik 

perkembangan kognitif anak usia dini agar dapat memberikan 

pembelajaran yang sesuai untuk anak. 

c. Meningkatkan perkembangan  kognitif  anak  

        Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini seperti yang diungkapkan Suyadi 

(2010: 91)  secara sederhana perkembangan kognitif  terdiri dari dua 

bidang,  yakni logika matematika dan sains. Beberapa langkah di 

bawah ini dapat dilakukan untuk meningkatkan perkembangan 

kognitif anak  usia dini: 

1) Meningkatkan berpikir logis  

Berpikir logis sangat diperlukan anak-anak karena 

kemampuan ini dapat mendidik kedisiplinan yang sangat kuat. 

Logika berperan besar dalam menjadikan anak-anak semakin 
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dewasa dengan keputusan-keputusan matangnya. Mengajarkan 

berpikir logis pada anak-anak sangat penting  diberikan.  

2) Menemukaan hubungan sebab akibat 

Dalam pengertian yang lebih luas, menemukan hukum 

sebab akibat dapat ditempuh dengan membuat hubungan antara dua 

variabel atau lebih, dari hubungan dua variabel tersebut, dapat 

diketahui bahwa akibat dari suatu peristiwa ada sebabnya.  

3) Meningkatkan pengertian pada bilangan 

Dengan bekal kepekaan  terhadap angka dan bilangan anak 

menjadi lebih mengerti dan cepat dalam memahami hubungan 

sebab akibat. Pemahaman ini akan membawa anak pada pengertian 

yang lebih cepat terhadap hal-hal yang dirasakan orang dewasa 

sangat pelik, seperti perencanaan keuangan di masa dewasa kelak.  

 Berhitung permulaan merupakan bagian dari perkembangan 

kognitif hal ini sesuai dengan pendapat Piaget dalam Suyadi (2010: 

95) yang menyebutkan capaian perkembangan kognitif dalam 

bentuk tabel berikut:  

 Tabel  1. Capaian Perkembangan Kognitif Anak usia dini 

No Anak Usia Capaian Perkembangan Kognitif  

1.  Lahir-Tahun  a. Mengenal benda  

b. Mengenal bentuk 

2.  1-2 Tahun  a. Mengenal warna  

b. Mengenal rasa: manis, pahit, dan asam 

c. Mengenal bilangan 1 dan 2  

3.  2-3 Tahun  a. Mampu mengelompokkan benda yang 

berbentuk sama. 

b. Mampu membedakan bentuk, 

lingkaran dan bujur sangkar 

c. Mampu membedakan rasa dan warna 
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d. Mengenal bilangan hingga hitungan 5 

4.  3-4 Tahun  a. Mampu membedakan bentuk dan 

ukuran (besar-kecil, panjang-pendek, 

sedikit-banyak dll) 

b. Mampu mengurutkan angka 1-10 

c. Mampu membedakan warna lebih 

banyak, merah, hijau, hitam, putih, 

biru, ungu dll) 

5.  4-5 Tahun  a. Menunjukkan rasa ingin tahu 

mengenai cara kerja sesuatu. 

b. Suka membongkar mainannya sendiri 

untuk sekedar dilihat apa yang ada di 

dalamnya dan kemudian dirangkai 

lagi. 

c. Suka mengurutkan (membuat urutan) 

sesuatu, dari yang paling kecil paling 

besar  

 

Berhitung permulaan merupakan bagian dari perkembangan 

kognitif. Perkembangan kognitif anak usia dini menurut Piaget dalam 

Suryadi (2010: 86) yang menyatakan  pada usia 18 bulan-6 tahun  anak 

berada pada tahap pra operasional  tahap ini dimulai ketika bayi berusia 18 

hingga 24 bulan. Pada mulanya anak mampu memecahkan masalah dengan 

cara memikirkannya terlebih dahulu melalui kesan mental, tidak lama 

kemudian (pada tahap selanjutnya) anak mampu mempelajari masalah 

sebelum bertindak serta terlibat langsung dalam kegiatan trial and error 

secara fisik. 

 

B. Konsep Permainan Tabung Angka 

1. Pengertian Bermain dan Permainan  

  Bermain pada awalnya belum mendapatkan perhatian khusus dari 

para ahli ilmu jiwa, karena terbatasnya pengetahuan tentang psikologi 
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perkembangaan anak dan kurangnya perhatian mereka. Plato dianggap 

sebagai orang pertama yang menyadari dan melihat pentingnya nilai praktis 

dalam bermain. Menurut Plato anak-anak akan lebih mudah mempelajari 

aritmatika dengan cara membagikan apel kepada ank-anak. Filosof lainnya, 

Aristoteles berpendapat bahwa anak-anak perlu didorong untuk bermain 

dengan apa yang akan mereka tekuni masa dewasa nanti. Frobel 

menekankan pentingnya bermain dalam belajar karena kegiatan bermain 

dapat digunakan untuk menarik perhatian serta pengetahuan anak 

(Tedjasaputra, 2001: 2). 

  Menurut James Sully (Tedjasaputra, 2001: 15), menyatakan bahwa 

bermain memang mempunyai manfaat tertentu, yang penting dan perlu ada 

dalam kegiatan bermain adalah rasa senang yang ditandai oleh tertawa 

karena itu suasana hati dari orang yang melakukan kegiatan memegang 

peranan untuk menentukan apakah orang tersebut sedang bermain atau 

bukan. Bermain merupakan salah satu stimulus (perangsang) dari 

lingkungan yang dapat membantu memaksimalkan tumbuh kembang dan 

kecerdasan anak. Melalui bermain anak dapat mengoptimalkan semua 

kemampuanya. 

  Permainan yang sesuai dengan anak akan membantu anak 

mengeksplorasi diri dan lingkungan melalui berbagai cara. Selain itu 

permainan yang sesuai dengan usia anak juga dapat membentuk 

kemampuan mengendalikan tubuh, mengkoordinasikan anggota tubuh, 

berpikir, mengekspresikan diri, dan memecahkan masalah. Melalui kegiatan 
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bermain, kemampuan anak, baik penglihatan, gerakan motorik kasar dan 

halus, serta kemampuan bicara dan sosialisasi anak akan semakin 

berkembang secara optimal. Demikian juga seluruh potensi kecerdasannya. 

 

2.   Pengertian Permainan Tabung Angka 

      Dalam geometri, tabung atau silinder adalah bangun ruang tiga 

dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan 

sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung 

memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Sisi yang dimiliki tabung ada  sisi atas dan sisi 

bawah yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama serta letaknya 

sejajar. Tabung juga memiliki jari-jari, diameter dan selimut tabung yang 

berbentuk lengkung (Yansa, diakses tanggal 13 Maret 2013 tersedia dalam  

http//www.crayonpedia.org/mw/tabung kerucut dan bola) menyatakan 

“Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen 

dan sejajar yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkung.” dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tabung merupakan bangun ruang tiga 

dimensi yang memiliki sisi, selimut, jari-jari, diameter, rusuk dan volume 

atau isi.  

             Defenisi tabung dapat dinyatakan yaitu tabung terdiri dari sisi atas, 

sisi alas, dan lengkungan  disebut selimut tabung sisi atas dan sisi alas 

tabung tersebut lingkaran yang kongruen garis OA,OB dan OC disebut jari-

jari alas tabung garis AB disebut diameter atau garis tengah garis BQ-AP 

disebut tinggi tabung (Riki, diakses tanggal 02 April 2013 tersedia dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Geometri
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkaran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Identik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejajar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Persegi_panjang
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(http://books.google.co.id/books?id=6yiMc3BP0b0C&pg=PA195&dq=sifat

-sifat+tabung&h) 

           Angka adalah suatu simbol atau lambang yang digunakan untuk 

mewakili suatu bilangan (Menurut Honest boy new) Bilangan (angka) 

adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan 

pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu 

bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, 

konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk 

meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan 

irasional, dan bilangan kompleks 

  Tabung angka adalah  bangun ruang tiga dimensi berbentuk 

silinder. yang diberi angka atau bilangan yang dapat digunakan sebagai 

media pengenalan angka anak usia dini. Tabung angka dapat dibuat dengan 

menggunakan dari plastik bening yang berbentuk tabung kemudian diberi 

angka sesuai kebutuhan kita untuk mengenalkan angka pada anak misalnya 

1-5. Tabung angka dapat digunakan untuk mengenalkan konsep bilangan 

pada anak dengan memasukkan benda ke dalam tabung sesuai dengan angka 

yang tertera pada tabung. Benda yang dapat digunakan untuk bermain 

tabung angka bervariasi ukuran dan bentuknya dapat dibuat sesuai dengan 

tema pembelajaran yang sedang diajarkan kepada anak. 

         Permainan tabung angka adalah permainan yang dirancang dengan 

menggunakan alat berupa tabung transparan yang memiliki lambang 

bilangan (angka) yang dimainkan dengan memasukkan benda ke dalam 

http://books.google.co.id/books?id=6yiMc3BP0b0C&pg=PA195&dq=sifat-sifat+tabung&h
http://books.google.co.id/books?id=6yiMc3BP0b0C&pg=PA195&dq=sifat-sifat+tabung&h
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Pencacahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Angka
http://id.wikipedia.org/wiki/Nol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilangan_negatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_rasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_irasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_irasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_irasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_kompleks
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tabung  jumlah benda  yang dimasukkan sesuai dengan angka yang tertera 

pada dinding tabung.  Permainan ini bertujuan memperkenalkan anak 

konsep angka melalui permainan atau bermain sambil belajar. Permainan ini 

dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Permain tabung 

angka dilakukan  secara individu anak dipanggil satu-satu untuk 

memasukkan benda kedalam tabung angka anak yang lain melihat dan 

memberi semangat kepada teman yang sedang bermain. Setelah anak selesai 

bermain guru mengajak anak untuk menghitung benda yang sudah 

dimasukkan kedalam tabung jika sudah sesuai guru memberi pujian dan 

penghargaan berupa stiker bergambar, jika belum sesuai guru memberi 

motivasi kepada anak dan memberikan penghargaan juga berupa stiker 

bergambar. Permainan juga dapat dilakukan berkelompok dengan cara yang 

hampir sama. 

           Selain permainan tabung angka ada beberapa kegiatan untuk 

mengenalkan bilangan pada anak seperti dengan bermain kartu angka, 

berhitung dengan jari dan lain sebagainya. Suyanto (2005: 67) menyatakan  

ada beberapa kegiatan dapat dilakukan untuk mengenalkan matematika  

pada anak antara lain: 

a. Menghitung dengan jari. 

b. Bermain domino. 

c. Berhitung sambil bernyanyi dan berolahraga. 

d. Menghitung benda-benda.  

e. Mengukur panjang.  
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f. Mengukur berat. 

g. Mengenal waktu. 

h. Mengenal mata uang. 

              Peningkatan kemampuan berhitung permulaan pada anak dapat 

dilakukan dengan berbagai kegiatan termasuk kegiatan bermain. Permainan 

tabung angka salah satu cara untuk memperkenalkan dengan cara yang 

menyenangkan. Dengan bermain tabung angka anak dapat mengenal 

lambang bilangan, menghitung benda dan bermain sambil belajar dalam 

suasana yang menyenangkan.   

 

 3. Ciri-ciri Aktivitas Bermain  

   Aktivitas bermain pada anak tentunya tidak sama dengan aktivitas 

lainnya seperti makan, tidur atau mandi tetapi saat bermain anak-anak 

sebenarnya sedang belajar seperti  Prasetyo (2007: 11) yang menyatakan 

bahwa  ciri-ciri aktivitas bermain yang membedakan dengan aktivitas 

lainnya antara lain : 

a. Aktivitas bermain bisa menimbulkan efek yang menyenangkan dan 

gembira. Jika situasi saat bermain tidak menimbulkan efek seperti 

disebutkan diatas maka bermain tidak lagi menarik bagi anak. 

b.  Aktivitas bermain bisa dilakukan secara sepontanitas dan suka rela tanpa 

ada unsur paksaan. Anak baik sendiri maupun bersama-sama dapat 

menciptakan suasana bermain yang menyenangkan. 
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c. Dalam bermain ada aturan yang diciptakan oleh pemainnya sendiri dan 

sifatnya insidental, aturan main ini tidak sama bila dilakukan ditempat 

yang berbeda pula, lain tempat dan beda orang beda pula aturannya. 

d. Dalam bermain anak bisa termotivasi untuk menyenangi permainan, 

misalnya saja anak bisa betah berlama-lama dan mencari alat permainan. 

 

 4. Permainan dan Mainan yang Sesuai untuk Anak Usia Dini 

          Permainan yang sesuai dengan kategori usia anak akan dapat 

membantunya untuk mengekplorasi diri dan lingkungan melalui berbagai 

cara. Selain itu, pemilihan permainan yang sesuai dengan usianya juga 

dapat membentuk kemampuan mengendalikan dirinya, berpikir, 

mengekpresikan diri dan memecahkan masalah. Dengan sendirinya 

kemampuan anak, baik penglihatan, gerakan motorik kasar dan halus, serta 

kemampuan berbicara dan sosialisasi anak akan semakin berkembang 

dengan optimal. Demikian juga seluruh potensi kecerdasannya. Berikut ini 

kriteria menurut Eviana, Daisy, Ayu (2009: 35) menyebutkan bahwa  

permainan yang sesuai untuk anak usia dini: 

a. Mainan bersifat edukatif  

 Mainan Edukatif adalah mainan yang melatih kemampuan fisik, 

merangsang kemampuan berfikir dan mengajari anak tentang nilai 

kemanusiaan seperti keikhlasan, berbagi, sikap sabar dan kesadaran 

akan pentingnya kerja sama. 
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b. Mainan  yang mengandung unsur khas dan unik  

Mainan yang mengandung unsur-unsur seperti bermacam-macam 

warna, tekstur halus  atau kasar, bunyi dan gerakan. Unsuir-unsur ini 

sangat penting dalam merangsang imajinasi, kreativitas, intelektual dan 

psikologi anak. 

           c. Mainan yang tidak membahayakan fisik maupun psikologis anak 

Keamanan permainan untuk anak tidak hanya dilihat dari segi 

psikologis, tetapi   juga  fisik. Secara psikologis anak dapat mengalami 

sindrom ketakutan berlebihan pada permainan yang pernah 

menyakitinya. 

                 Media Permainan edukatif yang baik harus memenuhi kereteria 

permainan yang baik yaitu dapat merangsang anak untuk berfikir kreatif, 

mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengandung unsur warna tekstur dan 

bunyi yang khas serta aman secara fisik dan psikologis saat digunakan 

anak-anak untuk bermain. 

 

5. Manfaat Bermain Bagi Anak 

     Proses bermain dan alat permainan merupakan perangkat 

komunikasi bagi anak-anak. Dengan bermain anak akan belajar cara 

berkomunikasi dengan lingkungan hidupnya, sosialnya, dan dirinya 

sendiri. Selain itu, dengan bermain anak-anak juga  mengerti  atau 

memahami  lingkungan disekitarnya, interaksi sosial dengan orang-orang 

disekelilingnya dan mengembangkan fantasi, imajinasi, serta 
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kreativitasnya. Berikut ini manfaat bermain menurut Eviana, Daisy, Ayu 

(2009: 38) menyebutkan bahwa manfaat bermain bagi anak adalah: 

a. Membantu anak memahami diri sendiri dan mengembangkan 

harga diri  

Tidak dipungkiri bahwa permainan sangat penting dalam 

perkembangan anak. Ketika bermain mereka akan menentukan pilihan-

pilihan. Mereka harus memilih apa yang hendak dimainkan. Mereka 

juga memilih apa yang hendak dilukis dan diwarnai atau alat apa yang 

hendak digunakan. Semua pilihan itu akan membantu terbentuknya 

gambaran tentang diri mereka dan membuatnya merasa mampu 

mengendalikan diri. Menentukan pilihan dalam konteks permainan 

membuat pengalaman memilih  itu menjadi mudah dan aman. Aman, 

karena tidak ada keputusan benar atau salah. 

b. Membantu anak mengembangkan kepercayaan diri 

Permainan mendorong berkembangnya keterampilan, fisik, sosial, dan 

intelektual. Misalnya, perkembangan sosial dapat terlihat dari cara anak 

mendekati dan bersama orang lain, berkompromi, serta bernegosiasi. 

Kemudian, selain mengembangkan kekuatan fisik dan koordinasi tubuh, 

permainan juga akan membantunya mengembangkan keterampilan 

memecahkan masalah dan menyusun rencana. Apabila anak mengalami 

kegagalan dalam permainan (dimana mereka tahu bahwa hal tersebut 

tidak akan membawa akibat apapun), hal tersebut justru membantu 
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mereka menghadapi kegagalan dalam arti sebenarnya dan 

mengelolanya pada saat mereka benar-benar harus beranggung jawab. 

c. Melatih mental anak  

Ketika bermain, anak berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang 

tersimpan di dalam dirinya. Anak mengekspresikan pengetahuan yang 

dia miliki tentang dunia sekaliagus mendapatkan pengetahuan yang dia 

miliki tentang dunia sekaligus mendapat pengetahuan baru. Semua 

dilakukan dengan cara yang menggembirakan hatinya. Tidak hanya 

pengetahuan tentang dunia ada dalam pikiran anak terekspresikan lewat 

bermain, tapi juga hal-hal yang ia rasakan, ketakutan-ketakutan dan 

kegembiraan. 

      d. Meningkatkan daya kreativitas dan membebaskan stres anak 

 Kreativitas anak akan berkembang melalui permainan. Sebab, ide-ide 

yang orisinil akan keluar dari pikiran mereka, walaupun kadang-kadang 

terasa abstrak bagi orangtua. Mengingat bahwa tidak hanya orangtua 

yang mengalami stres, anak-anak juga bisa. Stres pada anak dapat 

disebabkan oleh rutinitas harian yang membosankan. Bermain dapat 

membantu anak untuk lepas dari stres kehidupan. 

e. Mengembangkan pola sosialisasi dan emosi 

Dalam permainan kelompok, anak belajar tentang sosialisasi yang 

menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial. Anak mempelajari nilai 

keberhasilan pribadi ketika berhasil memasuki suatu kelompok. Ketika 

anak memainkan peran “baik” atau “jahat” hal ini membuatnya kaya 
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pengalaman emosi. Anak akan memahami perasaan yang terkait dari 

kekuatan dan penolakan dari situasi yang dia hadapi. 

f. Melatih motorik dan mengasah daya analisa anak 

Melalui permainan, anak dapat belajar (learning by playing ) banyak 

hal. Diantaranya, melatih kemampuan menyeimbangkan antara motorik 

halus dan kasar. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan 

psikologis. Permainan akan memberi kesempatan anak untuk belajar 

menghadapi situasi kehidupan pribadi sekaligus memecahkan masalah. 

Dengan demikian, anak akan berusaha menganalisa  dan memahami 

persoalan  yang terdapat dalam setiap permainan. 

g. Penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan anak 

Kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dipenuhi dengan cara yang 

lain seringkali dapat dipenuhi dengan cara bermain. Anak yang tidak 

mampu mencapai peran pemimpin dalam kehidupan nyata mungkin 

akan memperoleh pemenuhan keinginan itu dengan menjadi pemimpin 

tentara saat bermain. 

h. Sebagai standar moral  

Anak belajar standar moral melalui bermain,  Walaupun anak belajar di 

rumah dan sekolah tentang apa saja yang dianggap baik dan buruk oleh 

kelompok, tidak ada pemaksaan paling teguh selain dalam kelompok 

bermain. 

 

 



 
 

 
 

44 

i. Mengembangkan otak kanan  

Bermain memiliki aspek-aspek yang menyenangkan dan membuka 

kesempatan untuk menguji kemampuan dirinya berhadapan dengan 

teman sebaya serta mengembangkan perasaan realistis akan dirinya. 

Dengan begitu, bermain memberi kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan otak kanan, kemampuan yang mungkin kurang 

terasah di sekolah maupun rumah.   

              Bermain memiliki banyak manfaat bagi anak antara lain  

mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak seperti kemampuan 

anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Melaui kegiatan bermain anak 

juga dapat menyalurkan keinginann, mengembangkan kreativitas dan 

belajar mengendalikan emosi. Saat anak bermain secara tidak langsung  

memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan termasuk perkembangan otaknya. 

C.  Permainan Tabung Angka untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berhitung Permulaan Anak 

         Banyak jenis permainan yang bisa diajarkan paadaa anak, semua 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan anak. Bermain 

dengan angka sebelum anak pandai berhitung langkah peertama adalah 

dengan mengerti tentang arti angka. Saat anak-anak mulai belajar 

menghitung, mereka akan menganggap angka-angka itu sebagai rima, 

mungkin pengertian mereka terhadap angka masih terbatas pada hitungan 1-

2-3, dan mungkin belum bisa membayangkan arti 5-6-7 dan seterusnya, bila 
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si anak sudah tahu urutan dari 1 sampai dengan 10, dapat dikatakan dia bisa 

mulai mengerti apa arti angka-angka tersebut. namun tidak jarang anak-anak 

kecil sering salah membuat urutan,  jadi mereka butuh banyak latihan. 

Mutiah (2012) dalam Psikologi bermain anak usia dini menyatakan 

bahwa”belajar huruf dan angka merupakan pembelajaran yang sangat 

penting bagi keberhasilan anak dimasa yang akan datang . burns dalam 

bukunya math thier way  keduanya mendasarkan pada teori Piaget yang 

menunjukkan bagaimana konsep matematika yang sudah dapat 

diperkenalkan melalui dari usia tiga tahun adalah kelompok bilangan 

(aritmatika, berhitung), pola dan fungsinya, geometri, ukuran-ukuran, 

grafik, estimasi, probabilitas, pemecahan masalah”. 

 

 Kemampuan berhitung permulaan pada anak berbeda-beda bila 

anak mendapatkan stimulasi yang baik maka kemampuan anak juga akan 

lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan stimulasi dalam 

berhitung atau mengenal angka dalam buku panduan  permainan berhitung 

berhitung  Depdiknas (2007: 4) menyebutkan ada beberapa teori  yang 

mendasari perlunya permainan berhitung diantaranya: 

1. Tingkat Perkembangan Mental Anak 

Jean Piaget menyatakan bahwa kegiatan belajar memerlukan 

kesiapan dalam diri anak. Artinya belajar sebagai suatu proses 

membutuhkan aktifitas baik fisik maupun psikis. Selain itu kegiatan 

belajar pada anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan 

mental anak, karena belajar bagi anak harus keluar dari anak itu sendiri.  

Anak usia dini  berada pada tahapan pra-operasional kongkrit 

yaitu tahap persiapan kearah pengorganisasian pekerjaan yang kongkrit 

dan berpikir intuitif dimana anak mampu mempertimbangkan tentang 
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besar, bentuk dan benda-benda didasarkan pada interpretasi dan 

pengalamannya (persepsinya sendiri). 

 

 2. Masa Peka Berhitung pada Anak  

Perkembangan dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar. 

Apabila anak sudah menunjukkan masa peka (kematangan) untuk 

berhitung, maka orangtua dan guru di KB  harus tanggap, untuk segera 

memberikan layanan dan bimbingan sehingga kebutuhan anak dapat 

terpenuhi dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya menuju 

perkembangan kemampuan berhitung yang optimal. Anak usia KB  

adalah masa yang sangat strategis untuk mengenalkan berhitung di jalur 

matematika, karena usia KB sangat peka terhadap rangsangan yang 

diterima dari lingkungan. Rasa ingin tahunya yang tinggi akan 

tersalurkan apabila mendapat stimulasi atau rangsangan serta motivasi 

yang sesuai dengan tugas perkembangan-nya. Apabila kegiatan 

berhitung diberikan melalui berbagai macam permainan tentunya akan 

lebih efektif karena bermain merupakan wahana belajar dan bekerja 

bagi anak. Diyakini bahwa anak akan lebih berhasil mempelajari 

sesuatu apabila yang ia pelajari sesuai dengan minat, kebutuhan dan 

kemampuannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Orborn (1981) 

dalam (Depdiknas, 2007:4) perkembangan intelektual pada anak 

berkembang sangat pesat pada kurun usia nol sampai dangan pra-
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sekolah (4-6 tahun). Oleh sebab itu, usia pra-sekolah sering kali disebut 

sebagai “masa peka belajar”. Pernyataan didukung oleh Benyamin S. 

Bloom yang menyatakan bahwa 50% dari potensi intelektual anak 

sudah terbentuk usia 4 tahun kemudian mencapai sekitar 80% pada usia 

8 tahun.  

 

3. Perkembangan Awal Menentukan Perkembangan Selanjutnya  

Hurlock (1999) mengatakan bahwa lima tahun pertama dalam 

kehidupan anak merupakan peletak dasar bagi perkembangan 

selanjutnya. Anak yang mengalami masa bahagia berarti terpenuhinya 

segala kebutuhan baik fisik maupun psikis di awal perkembangannya 

diramalkan akan dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan 

selanjutnya. Piaget juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan 

perkembangan mental anak ketahap yang lebih tinggi dapat dilakukan 

dengan memperkaya pengalaman anak terutama pengalaman kongkrit, 

karena dasar perkembangan mental adalah melalui pengalaman-

pengalaman aktif dengan menggunakan benda-benda di sekitarnya. 

Pendidikan di PAUD  sangat penting untuk mencapai keberhasilan 

belajar pada tingkat pendidikan selanjutnya. Bloom  dalam buku 

Permainan Berhitung Permulaan (Depdiknas, 2007) menyatakan bahwa 

mempelajari bagaimana belajar (learning to learn) yang terbentuk pada 

masa pendidikan PAUD akan tumbuh menjadi kebiasaan di tingkat 

pendidikan selanjutnya. Hal ini bukanlah sekedar proses pelatihan agar 
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anak mampu membaca, menulis dan berhitung, tetapi merupakan cara 

belajar mendasar, yang meliputi kegiatan yang dapat memotivasi anak 

untuk menemukan kesenangan dalam belajar, mengembangkan konsep 

diri (perasaan mampu dan percaya diri), melatih kedisiplinan, 

keberminatan, spontanitas, inisiatif, dan apresiatif. 

 

4. Bermain Membantu anak untuk tumbuh Sehat dan Cerdas 

Dunia anak adalah dunia bermain. Bermain bagi anak-anak 

merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan yang dapat membantu 

anak mencapai perkembangan fisik, intelektual, emosi dan sosial. 

Permainan tabung angka juga diharapkan dapat menjadi sarana  

bermain bagi anak yang membantu anak untuk dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan seperi mengenal angka atau 

menghitung jumlah benda secara sederhana. Dalam memberikan 

permainan tabung angka  pada anak perlu memperhatikan prinsip 

bermain sambil belajar seperti yang dikatakan  Prasetyo (2007: 13), 

beberapa prinsip bermain sambil belajar agar anak dapat tumbuh sehat 

dan cerdas antara lain: 

a. Seorang anak kecil senantiasa dalam pertumbuhan dan perubahan,     

pertumbuhannya ini dipengaruhi oleh lingkungan. 

b. Pada dasarnya anak kecil senang sekali belajar. Tugas utama orang 

dewasa adalah mendorong, memberi kesempatan belajar, dan 

membiarkan anak belajar sendiri. 
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c. Masa yang paling penting dalam kehidupan anak dimulai sejak lahir 

hingga mencapai umur 6 tahun karena selama masa tersebut 

kecerdasan anak dibentuk. 

d. Anak kecil dapat menyerap hampir semua yang dipelajari dari 

lingkungan, untuk meningkatkan belajar lingkungan harus 

“dipersiapkan “ sehingga anak bisa bebas memilih kegiatan belajar. 

e. Anak kecil banyak belajar dari gerak-gerakan, dan gerakan-gerakan 

ini tidak boleh dibatasi kecuali membahayakan dirinya. 

f.  Dalam masa tertentu anak lebih mudah belajar suatu kecakapan 

tertentu dibandingkan masa lain, hal ini terlihat jelas dalam 

perkembangan bahasa. 

g. Kegiatan-kegiatan senso-motorik memainkan peranan yang sangat 

penting dalam belajar bagi anak, semakin banyak kesempatan anak 

untuk mengirim rangsangan-rangsangan sensori ke otak, semakin 

berkembang kecerdasannya. 

h.  Anak harus bebas bergerak dan memilih kegiatan yang disenangi, 

tetapi kebebasan ini harus disertai disiplin diri dan kecakapan-

kecakapan yang dimilikinya sehingga  ia dapat mandiri, juga diberi 

batasan untuk melindungi hak-hak orang lain. 

i.  Guru atau orangtua tidak boleh memaksakan anak untuk belajar 

sesuatu dan tidak boleh menganggu apa yang dipelajari anak. Ia 

tidak boleh memaksakan keinginan sendiri ataupun meniadakan 
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kepuasan yang dirasakan anak ketika melakukan kegiatan yang 

dipilihnya. 

j. Anak harus belajar mengikuti iramanya sendiri, sesuai dengan taraf 

kematangannya, tanpa paksaan untuk menyesuaikan dengan anak 

lain. 

k. Anak mengembangkan kepercayaan pada dirinya sendiri bila dia 

berhasil melaksanakan tugas sederhana, misalnya mengelap meja 

atau kursi, menuangkan air dalam botol tanpa tumpa. 

                Aktivitas pembelajaran dengan penerapan permainan tabung 

angka untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak  

hendaknya disesuaikan dengan prinsip bermain  sambil belajar.  

Permainyang memberi kesempatan pada anak untuk bereksplorasi terhadap 

lingkungan dan belajar sesuai taraf perkembanganya. 

 

D. KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

Anak Kurang Berminat 
Kemampuan berhitung permulaan pada anak 

rendah  

Pembelajaran Berhitung 

Konvensional  

Pembelajaran dengan media 
yang kurang menarik dan 

monoton. 

Solusi  

Permainan tabung angka  

untuk meningkatan kemampuan berhitung   

permulaan anak 

 

 

Minat anak dalam mengikuti 

pembelajaran berhitung  meningkat  
Kemampuaan berhitung 

permulaan anak meningkat 
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Pembelajaran berhitung permulaan yang diterapkan guru di 

Kelompok Bermain Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang masih  

menggunakan cara yang konvensional yaitu dengan menulis angka 

dipapan tulis atau menggunakan jari sebagai media belajar berhitung anak. 

Guru juga masih kurang dalam mengunakan media pembelajaran untuk 

menarik minat anak dalam belajar berhitung permulaan  karena minimnya 

media pembelajaran yang tersedia di sekolah.  

Adanya hal tersebut maka guru dituntut untuk dapat memberikan 

pembelajaran dengan media yang menarik dan menyenangkan sehingga 

kemampuaan  berhitung permulaan  anak dapat mengalami peningkatan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan yaitu dengan permainan tabung angka. Menurut 

Yuriastin dkk (2009: 19) bermain merupakan salah satu stimulus dari 

lingkungan yang dapat membantu memaksimalkan tumbuh kembang dan 

kecerdasan anak. Kegiatan bermain juga dapat mengembangkan berbagai  

aspek perkembangan anak seperti: nilai-nilai agama dan moral, motorik, 

kognitif, bahasa dan sosial emosional. Permainan yang diberikan dengan 

tepat sesuai tahap perkembangan anak dapat membantu perkembangan 

anak secara optimal. 

Kemampuan berhitung permulaan yang dimiliki anak  akan 

membantu mereka dalam menguasai konsep pembelajaran ditingkat 

berikutnya. Stimulasi yang diberikan kepada anak disekolah ikut 

berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan anak, jika guru dapat 
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memberikan pembelajaran yang sesuai dengan media yang tepat maka 

anak akan berkembang secara optimal sesuai tahap perkembanganya. 

Penggunaan media permainan menjadi salah satu cara yang dapat 

dilakukan guru dalam pembelajaran dikelas untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan. 

 

E.  HIPOTESIS TINDAKAN  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah permainan tabung angka 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

          Bentuk penelitian ini adalah  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yaitu suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan 

yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-

tindakan merekadalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 

terhadap kondisi di mana praktek pembelajaran dilakukan. 

               Terdapat beberapa bentuk atau model penelitian tindakan yang 

dikemukakan oleh para ahli yang menekuni penelitian tindakan, antara 

lain model yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, Kemmis, Henry, Mc 

Taggart, John Elliot dan Hopkins. Ahli yang pertama kali menciptakan 

model penelitian tindakan adalah Kurt Lewin, tetapi sampai sekarang 

banyak dikenal adalah Kemmis dan McTaggart. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc 

Taggart yang merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. 

               Kurt Lewin dalam Arikunto (2006:92) mengemukakan model 

yang didasarkan atas konsep pokok bahwa penelitian tindakan terdiri 

atas empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu: 

a. Perencanaan atau planning 

Dalam hal ini guru mempersiapkan yang dibutuhkan dalam  

penelitian diantaranya: 
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1) Pengelolaan kelas untuk Permainan tabung angka              

(pengorganisasiananak, penugasan kelas, disiplin kelas dan 

pembimbingan anak). 

2) Pengelolaan tempat atau ruang untuk Permainan  (posisi guru, 

posisi murid, dan posisi media). 

3) Penataan sarana dan prasarana 

4) Mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan untuk 

permainan (pemilihan media, pemanfaatan dan pengembangan). 

5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas anak. 

b. Tindakan atau acting 

Penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan (Arikunto, 2009: 18). 

Penelitian yang dilakukan adalah sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat. Rencana dalam PTK ini adalah II siklus. 

c. Pengamatan atau observing 

Kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat 

(Arikunto, 2009: 19). Pengamatan dilakukan terhadap proses dan 

hasil tindakan perbaikan, yaitu  perilaku belajar siswa, dan interaksi 

antara guru dan anak. 

d. Refleksi atau reflecting 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan (Arikunto, 2009: 18). Hal ini seperti melihat 

kembali bayangan kita untuk menentukan kembali kejadian yang 
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perlu dikaji. Melalui refleksi akan dapat menetapkan apa yang telah 

dicapai, apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki 

lagi dalam siklus berikutnya. 

Refleksi dilakukan melalui analisis dan sintesis, serta induksi dan 

deduksi. Analisis dilakukan dengan meneruskan kembali secara 

intensif kejadian-kejadian atau peristiwa yang menyebabkan 

munculnya sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan 

(Whardhani, 2008: 233). 

              Hubungan antara keempat komponen tersebut 

menunjukkan sebuah siklus atau kegiatan berkelanjutan berulang. 

Langkah-langkah tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar 1 

berikut:

 

Gambar 1. Model Dasar Penelitian Tindakan Kelas. 

Kurt Lewin dalam Arikunto, (2006:92). 

Model Kurt Lewin yang terdiri dari empat komponen tersebut 

kemudian dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Kedua ahli ini 

memandang komponen sebagai langkah dalam siklus sehingga mereka 

menyatukan dua komponen yang kedua dan ketiga, yaitu tindakan dan 

perlakuan

pengamatanrefleksi

perencanaan
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pengamatan sebagai satu kesatuan. Hasil dari pengamatan ini kemudian 

dijadikan dasar sebagai langkah berikutnya, yaitu refleksi (mencermati apa 

yang sudah terjadi).  Peneliti selesai melakukan refleksi  kemudian  hasil 

dari refleksi disusun sebuah modifikasi yang diaktualisasikan dalam 

bentuk rangkaian tindakan dan pengamatan lagi, begitu seterusnya. 

 

2. Perencanaan Tahap Penelitian 

a. Siklus I 

1) Perencanaan 

a) Membuat rencana pembelajaran berhitung permulaan melalui 

permainan tabung angka. 

b) Tema kegiatan: Alam Semesta 

c) Jenis kegiatan pembelajaran berhitung permulaan melalui 

permainan tabung angka  dikaitkan dengan tema yang ada. 

d) Jenis kegiatan: Mengenal angka 1sampai 5 dengan permainan 

tabung angka “menyebutkan angka yang tertera pada tabung “. 

e) Menyiapkan sumber, media dan alat peraga (Tabung angka, 

berbagai bentuk benda). 

f) Tempat pelaksanaan di ruang kelas Kelompok Bermain  

Miftahul Jannah. 

g) Evaluasi dilakukan dengan cara observasi. 

h) Membuat lembar pengamatan/observasi. 
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2) Pelaksanaan 

a) Peneliti berkolaborasi dengan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

b) Mengkondisikan siswa untuk memperhatikan guru pada saat 

menjelaskan permainan tabung angka. 

c)  Guru memberikan motivasi kepada anak dengan bernyanyi  

atau tepuk agar anak semangat dan antusias mengikuti 

permainan tabung angka 

d)  Guru memberikan pujian dan penghargaan kepada setiap anak  

yang telah selesai mencoba permainan tabung angka  dengan 

memberi stiker bergambar. 

e)  Guru memberikan stimulasi dan motivasi ketika ada yang 

tidak mau mencoba permainan tabung angka  

f)  Guru harus lebih mengutamakan dan memperhatikan ketika 

anak melakukan permainan tabung angka.  

g)  Guru dan anak  menghitung benda yang telah dimasukkan 

kedalam tabung dan disesuaikan dengan angka yang tertera di 

tabung. 

h)  Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menyebutkan angka yang ada pada tabung.  
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3) Observasi 

Pengamatan pada siklus I dilakukan terhadap anak. 

Observasi terhadap  kemampuan anak dalam mengenal angka 1-5  

dan keaktifan anak  saat mengikuti permainan. 

4) Refleksi 

Refleksi ini dilakukan segera setelah tindakan dan 

observasi pada siklus I selesai dilakukan. Peneliti dan guru 

mendiskusikan hasil observasi. Peneliti dan guru mencari 

kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada siklus I sebagai 

dasar perencanaan dan pelaksanaan siklus II. Peneliti 

menganalisis hasil observasi pada siklus I.  

b. Siklus II 

                   1) Perencanaan 

a) Membuat rencana pembelajaran melalui permainan tabung angka. 

b)  Tema kegiatan: Matahari  

c)  Jenis kegiatan: Memasukan  benda (gambar matahari)  kedalam 

tabung  sesuai dengan angka yang tertera. 

 d) Menyiapkan sumber, media dan alat peraga (anak dan tabung 

angka). 

e)  Tempat pelaksanaan di ruang kelas Kelompok Bermain  Islam 

Miftahul Jannah. 

f) Evaluasi dilakukan dengan cara observasi. 

g) Membuat lembar pengamatan atau observasi. 
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2)   Pelaksanaan  

a)Peneliti berkolaborasi dengan guru dalam kegiatan belajar  

mengajar. 

b) Mengkondisikan anak  untuk memperhatikan guru pada saat 

menjelaskan permainan tabung angka. 

c) Guru memberikan motivasi kepada anak dengan bernyanyi/tepuk 

agar anak dapat mendengarkan penjelasan guru tentang 

permainan tabung angka dengan sungguh-sungguh. 

d) Guru memberikan pujian dan penghargaan kepada setiap siswa 

yang telah mencoba permainan tabung angka dengan memberi  

stiker bergambar. 

 f) Guru memberikan stimulasi dan motivasi ketika ada anak yang 

tidak mau mencoba atau mengikuti permainan. 

h) Guru harus lebih mengutamakan dan memperhatikan anak yang 

sedang bermain tabung angka. 

i) Guru dan anak  bersama-sama mengecek jumlah benda yang telah 

dimasukkan kedalam tabung disesuaikan dengan angka yang 

tertera pada tabung. 

j) Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menghitung 

benda dan menyebutkan angka yang tertera pada tabung angka. 
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                3)  Observasi 

Pengamatan pada siklus II dilakukan terhadap anak. Observasi 

terhadap anak tentang  ketepatan anak dalam mengelompokkan 

benda berdasarkan angka yang sesuai. 

4) Refleksi 

Refleksi ini dilakukan segera setelah tindakan dan observasi 

pada siklus II selesai dilakukan. Peneliti dan guru mendiskusikan 

hasil observasi. Peneliti menganalisis masukan, kritik dan saran  

hasil observasi dan menarik kesimpulan  pada siklus II.  

 

B. Subjek  Penelitian 

Subjek penelitian yaitu siswa dan siswi Kelompok Bermain Miftahul 

Jannah Ngaliyan Semarang Tahun ajaran 2012/2013. Subjek penelitiaan 

berjumlah 13 anak yang terdiri dari  5 anak laki-laki dan 8 anak 

perempuan. 

 

C. Setting Penelitian  

1. Tempat  

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kelompok 

Bermain  Miftahul Jannah Ngaliyan Semarang. 

2. Waktu  

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester II (dua) 4-6 minggu tahun     

ajaran 2012/2013. 
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D. Metode  Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar pengamat atau observasi dan dokumentasi. 

1. Observasi 

           Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan 

melibatkan tim kolaboratif untuk mengamati aktivitas belajar siswa 

pada pembelajaran dengan menggunakan permainan tabung angka.  

            Observasi atau pengamatan sebagai penilaian banyak 

digunakan untuk mengukur tingkahlaku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Nana Sudjana, 2009:84). 

Dalam melakukan observasi terhadap siswa selama pembelajaran 

berlangsung, peneliti sebagai observer dibantu oleh guru mitra dengan 

menggunakan lembar observasi.  

Tabel 2. Aktivitas yang diamati dalam Observasi 

NO INDIKATOR AKTIVITAS YANG DINILAI 

1. Membilang / menyebut 

urutan bilangan dari 1-5  

a. Mampu mengenal angka 1-5. 

b. Mampu menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris bilangan 

(sampai 5). 

c. Mampu mengurutkan angka 1-5 

d. Mampu membedakan angka 1-5 

2. Membilang dengan 

menunjuk (mengenal 

konsep bilangan dengan 

benda-benda sampai 

 5) 

a. Mampu membilang /menghitung benda 

sesuai jumlahnya yang ada dengan benar 

b. Mampu memasukkan benda kedalam 

tabung sesuai angka yang tertera dalam 

tabung angka  

c. Mampu melaksanakan perintah guru 

mengambil  benda sesuai angka yang 

disebutkan. 

3. Menunjuk urutan benda a. Mampu meletakkan angka kedalam 
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untuk bilangan sampai 5 kumpulan 

b. Mampu mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

c. Mampu menyebutkan angka sesuai 

jumlah benda yang ditunjuk guru 

4 Menghubungkan/memasan

gkan lambang bilangan 

dengan benda  

a. Mampu meletakkan benda  kedalam 

tabung sesuai angka yang tertera. 

b. Mampu  memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

 

Lembar observasi berisi indikator atau aktivitas anak yang 

dikembangkan dari indikator . Indikator diambil dari kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK, 2004) dan capaian  perkembangan kognitif anak 

Piaget (Suyadi, 2010:95) yang disederhanakan sesuai dengan keadaan 

dan kondisi anak didik di Kelompok Bermain Mifahul Jannah Ngaliyan, 

Semarang. 

 

3. Dokumentasi  

           Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau  

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 

2006:230). 

            Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan dalam penelitian 

adalah berupa daftar kelompok siswa dan foto. Penggunaan 

dokumentasi foto dimaksudkan untuk memperoleh aktivitas siswa pada 

saat kegiatan berlangsung. 
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E. Metode  Analisis Data 

    Analisis data adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh 

selama peneliti mengadakan penelitian. Penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data yang telah diperoleh secara 

kuantitatif kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif presentase. 

Data kualitatif menerangkan aktivitas siswa yang dapat diperoleh dari 

lembar observasi. Tingkat perubahan yang terjadi diukur dengan 

presen. Jumlah anak yang mampu mencapai indikator keberhasilan 

dibagi jumlah anak seluruh yang diteliti dikalikan seratus persen, maka 

diketahui presentase dari tingkat keberhasilan tindakan.  

Hal tersebut dapat diketahui dengan rumus : 

P =    X 100% 

Keterangan: 

P  : Persentase tingkat perubahan 

N : Nilai yang diperoleh 

A : Jumlah anak 

%: Tingkat keberhasilan yang dicapai 

 

F. Indikator Keberhasilan  

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila minimal 80% 

dari jumlah anak didik mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Anak yang memperoleh nilai (4) berarti telah memenuhi 

kriteria tuntas sempurna dan anak yang mampu mencapai kriteria dengan 



 
 

 
 

64 

nilai (3) berarti anak telah memenuhi kriteria tuntas, sedangkan bagi anak 

yang memperoleh nilai (2) berarti anak telah memenuhi kriteria cukup 

tuntas, kemudian anak yang memperoleh nilai (1) berarti anak tersebut 

belum mencapai kriteria tuntas dan aspek indikator yang diharapkan 

belum dapat dicapai oleh anak. Angka keberhasilan sebesar 80% itu 

didapatkan dari anak yang memperoleh nilai (4) dan nilai (3). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Daerah Penelitian 

Kelompok Bermain  Miftahul Jannah  Ngaliyan Semarang yang 

berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Secara administratif Kelompok Bermain 

Miftahul Jannah  Ngaliyan Semarang berada di Jalan Beringin Raya III/8 

komplek Beringin Indah terletak di kelurahan Beringin, Kecamatan 

Ngaliyan, Kota Semarang. Adapun batas-batas Kelompok Bermain  

Miftahul Jannah Ngaliyan Semarang: 

1. Batas sebelah Utara : Lapangan Beringin indah  

2. Batas sebelah Barat : Rumah Warga 

3. Batas sebelah Selatan: Jl. Pinus  

4. Batas sebelah Timur : Masjid Miftahul Jannah  

Fasilitas bangunan yang ada di Kelompok Bermain Miftahul Jannah 

Beringin Indah Ngaliyan Semarang yaitu: ruang kantor dan guru, 3 ruang 

kelas, dapur dan kamar mandi. Fasilitas lainnya yaitu halaman tempat 

bermain yang terdiri dari ayunan, komedi putar dan mandi bola. 

2. Deskripsi Subjek Penelitian 

          Subjek penelitian Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan 

Melalui Permainan Tabung Angka adalah murid kelompok bermain B 

yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Kelompok 

bermain Miftahul Jannah diampu oleh 3 guru kelas dan 1 guru mengaji 
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atau TPQ. Data guru dan  anak  didik yang dijadikan subjek penelitian 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3. Data Tenaga Pengajar 

Kelompok Bermain  Miftahul Jannah Ngaliyan Semarang 

No Nama JK Tempat Lahir Tanggal Lahir 

1. Asmujiyati, S.Pd P Banyuwangi 26/3/1971 

2. Nuni Handayani P Jakarta 06/12/1977 

3. Sulistiyawati, A.Ma P Grobogan 30/10/1986 

4. Fatma Setiarsih, A.Ma P Pekalongan 25/01/1988 

5. Ahmad Nur Wakhid L Kendal 07/04/1983 

 

Tabel 4. Data Anak 

Kelompok  Bermain  B Miftahul Jannah 

No Nama JK Tempat Lahir Tanggal Lahir 

1. Aufa Al Aghniya P Semarang 20/02/2009 

2. Fattia Kayla Azzahra P Semarang 25/12/2008 

3. FauzanaAhmad Elfaroby. I L Semarang 01/01/2009 

4. Haikal Ahmad Ghasani L Semarang 19/09/2008 

5. Hanida Kamalia Laili Zahra P Semarang 06/02/2009 

6. Jenthara Dwi Windraya L Semarang 13/12/2008 

7. Khansa Nur Rauziyah P Semarang 15/12/2008 

8. Maheswari Putri Asri P Semarang 07/02/2009 

9. Maulana Zaky L Semarang 25/08/2008 

10. Muhammad Syarif Al Anwari L Semarang 13/04/2009 

11. Rumaisha Nisita KP P Semarang 22/08/2009 

12. Annisa Kinanti Nuroso P Bogor 21/04/2009 

13 Naila Farass w P Jakarta  20/03/2008 

 

3. Hasil Penelitian Sebelum Diberi Tindakan 

Hasil penelitian dilaksanakan berdasarkan prosedur penelitian 

tindakan kelas melalui permainan tabung angka untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan  anak di Kelompok Bermain  Miftahul 

Jannah Ngaliyan Semarang. Hasil penelitian dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 
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Hasil pengamatan awal pada proses pembelajaran sehari hari di 

Kelompok Bermain B Miftahul Jannah, Ngaliyan Semarang, dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran sering dilakukan di dalam kelas, 

pembelajaran berhitung dilakukan dengan cara yang  monoton,  media yang  

digunakan dalam pembelajaran berhitung permulaan kurang menarik dan 

kurang  bervariasi. 

Hasil pengamatan peneliti terhadap peningkatan berhitung 

permulaan melalui tabung angka  sebelum diberikan tindakan adalah 

sebagai berikut: 

TABEL 5. DATA HASIL PENGAMATAN KEMAMPUAN BERHITUNG 

PERMULAAN  ANAK SEBELUM DIBERIKAN  TINDAKAN 

                       KELOMPOK BERMAIN BMIFTAHUL JANNAH NGALIYAN SEMARANG 
Indikator Aktivitas Hasil 

Pengamatan 

Jumlah 

yang 
tuntas 

Presenta

se 

1 2 3 4 

1. Membilang / 

menyebut 

urutan 

bilangan dari 
1-5  

a. Menyebutkan   angka 

1-5. 

3 3 7 - 7 54% 

b. menebak bilangan 

berikutnya dari sebuah 

baris bilangan (sampai 

5). 

3 5 5 - 5 38% 

c. Mengurutkan angka 1-

5 

3 4 6 - 6 46% 

d. Dapat membedakan 

angka 1-5 

2 4 7 - 7 54% 

2.     Membilang 

dengan 
menunjuk 

(mengenal 

konsep bilangan 

dengan benda-
benda sampai 5) 

 

a. Membilang 

/menghitung benda 
sesuai jumlahnya yang 

ada dengan benar 

2 5 6 - 6 46% 

 

b. Dapat  memasukkan 

benda kedalam tabung 

yang diacak  sesuai 

angka yang tertera 
dalam tabung 

4 5 4 - 4 31% 

c. Melaksanakan perintah 
guru mengambil benda  

sesuai angka yang 

disebutkan 

3 4 6 - 6 46% 
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3.  Menunjuk 

urutan benda 

untuk bilangan 

sampai 5 

d. Meletakkan angka 

kedalam kumpulan  

benda yang sesuai 

(sampai 5) 

2 4 7 - 7 54% 

e. Mengurutkan 

benda/kumpulan benda 
dari 1-5 

4 5 4 - 4 31% 

f. Menyebutkan angka 
sesuai jumlah benda 

yang ditunjuk guru 

5 2 6 - 6 46% 

4. Menghubungk  

an/memasangk

an lambang 
bilangan 

dengan bend             

a. Meletakkan benda  

kedalam tabung yang 

diurutkan 1-5 sesuai 
angka yang tertera. 

2 4 7 - 7 54% 

b. Memasangkan benda 

dengan angka yang 

sesuai 

3 4 6 - 6 46% 

 

Keterangan: 

1: Belum Muncul (Belum tuntas). 

2: Mulai Berkembang (Belum tuntas). 

3: Berkembang Sesuai Harapan ( tuntas). 

4: Berkembang Sangat Baik ( tuntas). 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Diagram Batang Kemampuan Berhitung Permulaan Anak 
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Berdasarkan data diatas pada proses pembelajaran sebelum diberikan 

tindakan menunjukkan bahwa indikator  mengenal angka (1-5 ) 54%,  

menyebutkan bilangan berikutnya dari sebuah baris bilangan (sampai 5) 

38%, mengurutkan angka ( 1-5) 46%, dapat membedakan angka (1-5) 54%, 

membilang atau menghitung benda sesuai jumlahnya dengan benar 46%, 

dapat memasukkan benda kedalam tabung  yang diacak sesuai angka yang 

tertera dengan benar 31%, melaksanakan perintah guru mengambil benda 

sesuai angka yang disebutkan 46%, meletakkan angka ke dalam kumpulan 

benda yang sesuai (dari 1-5) 54%, mengurutkan benda/kumpulan benda 

(dari 1-5) 31%, menyebutkan angka sesuai jumlah benda yang ditunjuk guru 

46%, meletakkan benda ke dalam tabung secara urut sesuai angka yang 

tertera 54%, memasangkan benda dengan angka yang sesuai 46%. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan berhitung permulaan 

anak masih rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya media 

pembelajaran yang bervariasi dan proses pembelajaran kurang menarik 

sehingga anak  merasa jenuh dan kurang tertarik mengikuti pembelajaran 

berhitung permulaan di kelas, oleh karena itu dalam pembelajaran 

diperlukan metode yang tepat untuk menarik minat anak untuk mengikuti 

pembelajaran berhitung permulaan. Permainan tabung angka akan menarik 

minat anak untuk mengikuti pembelajaran berhitung permulaan dan 

memperkenalkan konsep bilangan, lambang bilangan dengan kegiatan yang 

menarik dan menyenangkan sehingga memberikan pengalaman belajar bagi 

anak. Kegiatan permainan tabung angka ini diharapkan dapat 
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meningkatkankemampuan berhitung permulaan pada anak. Pelaksanaan 

penelitian ini sebanyak II siklus yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

4. Hasil Penelitian Siklus I 

 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I yang dilaksanakan pada hari Selasa 4 Juni 2013 di 

Kelompok Bermain  B Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang pada tema 

Alam Semesta  dengan membahas manfaat matahari. Langkah-langkah 

kegiatan belajar mengajar melalui permainan tabung angka untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak sebagai sumber 

belajar pada siklus I, yaitu: 

1. Perencanaan 

Langkah-langkah kegitan belajar mengajar dengan permainan 

tabung angka menggunakan gambar matahari dan tabung angka  pada 

tahap siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan pengenalan tabung angka dan gambar matahari . 

b. Peneliti dan rekan kerja melakukan penyusunan langkah-langkah 

kegiatan  permainan tabung angka. 

c. Menyiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH) untuk dipergunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pada siklus I. 

d. Tema yang dilaksanakan yaitu tema alam semesta dengan sub tema 

matahari. 



 
 
 

 
 

71 

e. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

dibutuhkan pada proses belajar mengajar melalui kegiatan permainan 

tabung angka  

f. Guru menyiapkan media yang diperlukan sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu tabung angka, gambar matahari yang dirangkai 

dengan sedotan. 

g. Peneliti dan kolaborator bertindak sebagai pengamat kegiatan belajar 

mengajar. Pembelajaran diobservasi dengan melibatkan rekan kerja 

sebagai pengamat dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

anak. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan tindakan yang 

mengacu pada Rencana Kegiaatan Harian (RKH). Kegiatan ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengajak anak untuk berbaris 

yang disertai dengan menyanyi “Lonceng Berbunyi”. 

b. Kemudian dilanjutkan dengan do‟a yang dipimpin oleh salah satu 

anak. 

c. Setelah memberikan salam guru menanyakan kabar kepada anak 

dengan bernyanyi “selamat pagi”. 

d. Kemudian guru mengajak anak-anak  tanya jawab tentang manfaat 

matahari, anak bernama Lala bertanya tentang macam-macam 
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tanaman, tiba-tiba Puput menjawab untuk menjemur baju mamaku 

waktu nyuci bu guru. 

e. Setelah itu guru meminta anak untuk memperhatikan cara bermain  

tabung angka dengan gambar matahari. 

f. sebelum anak mencoba permainan tabung angka guru memotivasi 

dengan mengajak bernyanyi “ satu seperti tongkat” 

g. Guru menunjukkan tabung angka dan menyebutkan angka yang ada 

dalam tabung satu persatu kemudian menyuruh anak menirukan, 

setelah itu guru memasukkan gambar matahari kedalam tabung sesuai 

angka. 

h. Anak diberi kesempatan untuk memasukkan gambar matahari 

kedalam tabung bergantian. 

i. Guru memanggil  5 anak yang sudah tertib untuk mengambil tabung 

angka dan memasukkan gambar matahari  

j. Setelah selesai guru dan anak bersama-sama mencocokkan angka dan 

jumlah benda dalam tabung. 

k. Anak-anak bersemangat mencoba  permainan tabung angka secara 

bergantian. 

l. Pada akhir permainan guru memberi pertanyaan kepada anak-anak 

untuk menebak angka-angka yang ada di tabunng angka. 

m.  Saat guru membawa tabung dengan angka 1 dan bertanya”siapa tahu 

ini angka berapa? hampir semua anak menjawab serentak  itu angka 

satu bu. 
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n. Sampai dengan angka 3 anak-anak masih kompak menjawab, namun 

ketika guru mengangkat angka 4 dan  5 hanya sebagian anak  yang 

menjawab dengan tepat.  

Hasil pengamatan terhadap peningkatan kemampuan berhitung 

permulaan melalui permainan tabung angka dalam proses pembelajaran 

di kelas dinyatakan dalam presentase. Data hasil pengamatan dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini: 

TABEL 6. DATA HASIL PENGAMATAN PENINGKATAN 

KEMAMPUAN BERHITUNG PERMULAAN ANAK SIKLUS I 

KELOMPOK BERMAIN B MIFTAHUL JANNAH NGALIYAN SEMARANG 
Indikator Aktivitas Hasil 

Pengamatan 

Jumlah 

yang 
tuntas 

Presen

tase 

1 2 3 4 

1. Membilang / 

menyebut urutan 

bilangan dari 1-5  

a. Menyebutkan     

angka 1-5. 

- 2 10 1 11 77% 

b. menebak bilangan 

berikutnya dari 

sebuah baris 
bilangan (sampai 

5). 

2 3 7 1 8 62% 

c. Mengurutkan angka 

1-5 

2 3 8 1 9 69% 

d. Dapat membedakan 

angka 1-5 

2 3 6 2 8 62% 

2. Membilang 

dengan 
menunjuk 

(mengenal 

konsep bilangan 

dengan benda-

benda sampai 5) 

 

 

a. Membilang 

/menghitung benda 

sesuai jumlahnya 

yang ada dengan 
benar 

1 5 6 1 7 54% 

b. Dapat  memasukkan 
benda kedalam 

tabung  yang diacak 

sesuai angka yang 

tertera dalam 

tabung 

3 2 8 - 8 62% 

c. Melaksanakan 
perintah guru 

mengambil benda  

sesuai angka yang 

disebutkan 

2 2 7 2 9 69% 

3.   Menunjuk 
urutan benda 

untuk bilangan 

sampai 5 

a. Meletakkan angka 

kedalam kumpulan  
benda yang sesuai 

(sampai 5) 

2 - 11 - 11 77% 
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b. Mengurutkan 

benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

1 4 6 2 8 62% 

c. Menyebutkan angka 

sesuai jumlah benda 

yang ditunjuk guru 

1 3 8 1 9 69% 

4. Menghubungk  

an/memasangkan 
lambang 

bilangan dengan 

benda  

 
 

a. Meletakkan benda  

kedalam tabung 
secara urut sesuai 

angka yang tertera. 

- 5 6 2 8 62% 

b.  Memasangkan 

benda dengan angka 

yang sesuai 

- 4 7 2 9 69% 

Keterangan: 

1: Belum Muncul (Belum Tuntas). 

2: Mulai Berkembang (Belum Tuntas) 

3: Berkembang Sesuai Harapan (Tuntas). 

4: Berkembang Sangat Baik(Tuntas). 

            Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan Berhitung 

Permulaan Anak melalui Permainan tabung angka siklus I 

 

Berdasarkan data di atas, ada 12 indikator yang diamati dengan hasil 
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  Pada proses pembelajaran siklus 1, melalui permainan tabung angka 

pada indikator  mengenal angka (1-5 ) 77%,  menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris bilangan (sampai 5) 62%, mengurutkan angka 

( 1-5) 69%, dapat membedakan angka (1-5) 62%, membilang atau 

menghitung benda sesuai jumlahnya dengan benar 54%, dapat 

memasukkan benda kedalam tabung yang diacak  sesuai angka yang 

tertera dengan benar 62%, melaksanakan perintah guru mengambil benda 

sesuai angka yang disebutkan 69%, meletakkan angka kedalam kumpulan 

benda yang sesuai ( sampai 5) 76%, mengurutkan benda/kumpulan benda 

(dari 1-5) 62%, menyebutkan angka sesuai jumlah benda yang ditunjuk 

guru 69%, meletakkan benda kedalam tabung secara urut sesuai angka 

yang tertera 62%, memasangkan benda dengan angka yang sesuai69%. 

         Bila ditinjau dari indikator keberhasilan peningkatan  

kemampuan berhitung permulaan anak melalui permainan tabung angka. 

Anak  mengalami peningkatan, namun ada beberapa anak yang belum 

memahami dan belum tepat memasukkan benda yang sesuai dengan 

angka  pada tabung. Sebagian anak belum dapat mengurutkan angka 

dengan benar dan  menyebutkan bilangan berikutnya dari sebuah baris 

bilanngan. 

3. Observasi  

a. Aktivitas Anak 

         Selama pelaksanaan tindakan kelas, peneliti dan rekan kerja (guru) 

mengamati proses pembelajaran mengunakan lembar observasi 
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peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak melalui permainan 

tabung angka dengan gambar yang disesuaikan dengan tema 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 

pada anak. 

        Pada tahap observasi siklus I yang dilaksanakan pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung dapat diketahui anak sangat antusias ketika 

melihat tabung angka dan mendengarkan penjelasan guru. Anak kelihatan 

tertarik dan  senang sehingga susana menjadi gembira. Anak mengikuti 

penjelasan guru dan sesekali tanya-jawab tentang tabung angka dan ingin 

mencoba permainan tabung angka. 

Pada pertemuan pertama siklus I anak sangat antusias dalam mengikuti 

kegiatan permainan tabung angka. Anak menikmati permainan tabung 

angka karena tertarik dengan tabung angka dan gambar matahari yang 

digunakan dalam permainan,guru memanggil anak yang sudah tertib lima-

lima untuk bermain tabung angka dengan membawa tabung dan 

mengambil gambar matahari  yang sudah disiapkan. Anak-anak berlari 

sambil membawa tabung angka untuk diisi gambar matahari sesuai dengan 

angka yang ada diluar tabung, Setelah selesai anak-anak berlari kembali 

ketempat semula kemudian guru mengajak  anak-anak menghitung 

matahari yang dimasukkan kedalam tabung,ada beberapa anak yang sudah 

benar tetapi ada juga yang mengambil melebihi angka atau kurang dari 

angka yang tertera dalam tabung seperti Tara, Sugeng, Khansa mengambil 

lebih dari angka yang tertera dan Icha mengambil lebih sedikit/kurang dari 
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angka yang tertera. Kegiatan dilanjutkan guru dengan mengajak anak 

untuk menebak angka yang ada pada tabung guru bertanya “siapa yang 

tahu urutan angka yang benar setelah 1, 2, 3,...berapa?” Kayla 

menjawab”angka 4 buguru”. guru”pintar mbak Kayla”. Guru bertanya 

lagi”setelah angka 1, 2, 3, 4,...berapa? Puput menjawab” angka 5 buguru” 

guru “ benar mbak Puput , pinter mbak Puput”. Guru memberi kesempatan 

kepada semua anak satu-persatu untuk menjawab pertanyaan urutan angka 

berikutnya dari baris seperti pada contoh. Anak- anak hampir semua dapat 

menjawab dengan benar namun Syarif, Icha, Tara, Khansa dan Haikal 

masih kurang tepat dalam menjawab. Guru memotivasi dan membimbing  

anak yang belum dapat menjawab agar lebih semangat belajar mengenal 

angka (CO1). 

Tabel 7.  Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak   

RKH 1 Siklus I 
 

RKH 1 Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 
Tuntas 

Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Membilang 
atau  menyebut 

urutan bilangan 

dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 8 5 62% 38% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 
bilangan (sampai 5). 

6 7 46% 54% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 7 6 54% 46% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 7 6 54% 46% 

2. Membilang 

dengan 

menunjuk 
(mengenal 

konsep 

bilangan 

dengan benda-
benda sampai 

5) 

d. Membilang atau  menghitung 

benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

6 7 46% 54% 

e. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 
yang tertera dalam tabung  

5 8 38% 62% 

f. Melaksanakan perintah guru 
mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

7 6 54% 46% 

3. Menunjuk 

urutan benda 

untuk bilangan 
sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 

(sampai 5) 

7 6 54% 46% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

5 8 38% 62% 

c. Menyebutkan angka sesuai 

jumlah benda yang ditunjuk guru 

7 6 54% 46% 
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4. Menghubungka

n/memasangka

n lambang 

bilangan 
dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 

tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

8 5 62% 38% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

7 6 54% 46% 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4. Diagram Batang Kemampuan Berhitung Permulaan  

Anak RKH 1 Siklus I 
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soleh” supaya  lebih semangat. Anak-anak dibacakan cerita oleh guru yang 

berjudul “aku sayang teman”. Guru menjelaskan tentang permainan 

tabung angka dengan gambar bulansetelah kegiatan bercerita,saat guru 

mengangkat tabung angka untuk memberi penjelasan Kayla bertanya 

“kalau ditabung angka 5 bulan yang dimasukkan berapa bu?”Kinan pun 

menjawab pertanyaan Kayla ”kalo angkanya lima bulan yang di masukkan 

lima mbak Kayla”. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan, guru 
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tabung angka. Tiba-tiba Syarif berkata “bu guru aku ndak usah saja” 

ternyata Syarif tidak mau bermain tabung angka. Guru berusaha 

membujuk Syarif  akhirnya Syarif mau bermain tabung angka seperti 

teman-temannya, setelah semua anak bermain tabung angka guru memberi 

kesempatan kepada anak untuk menjawab pertanyaan tentang  tabung 

angka.Guru bertanya “berapa angka yang ada pada tabung?”,Puput 

menjawab “angka 1, 2, 3, 4 dan 5” “Pinter mbak Puput” kata buguru. Guru 

kemudian memangil anak satu-persatu untuk mengurutkan tabung angka 

dari angka 1 sampai 5 hampir semua anak dapat mengurutkan dengan 

benar namun Haikal, Tara, Khansa, icha, Sugeng  dan Syarif masih agak 

bingung dan ada beberapa yang urutanya terbalik misalnya 5 dulu baru 

angka 4. Anak diminta  mengambil tabung angka sesuai yang disebutkan 

guru untuk mengetahui anak sudah dapat membedakan angka atau belum  

hampir semua anak  dapat mengambil tabung angka dengan benar namun 

Haikal, Tara, Sugeng, Syarif dan icha masih belum benar. Guru mengajak 

anak-anak menyebutkan angka yang ada pada tabung bersama-sama di 

akhir permainan(CO2). 

Tabel 8.  Peningkatan Kemampuan Berhitung  Permulaan Anak 

RKH 2 Siklus I 

 
RKH  2  

 

Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 

atau  menyebut 

urutan bilangan 

dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 8 5 62% 38% 

b. Menyebutkan bilangan 
berikutnya dari sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

6 7 46% 54% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 7 6 54% 46% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 7 6 54% 46% 

2. Membilang 
dengan 

a. Membilang atau  menghitung 
benda sesuai jumlah yang ada 

6 7 46% 54% 
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menunjuk 

(mengenal 

konsep 

bilangan 
dengan benda-

benda sampai 

5) 

dengan benar 

b. Memasukkan benda kedalam 
tabung secara acak sesuai angka 

yang tertera dalam tabung  

5 8 38% 62% 

c. Melaksanakan perintah guru 

mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

7 6 54% 46% 

3. Menunjuk 

urutan benda 

untuk bilangan 
sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 

(sampai 5) 

8 5 62% 38% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

5 8 38% 62% 

c. Menyebutkan angka sesuai 

jumlah benda yang ditunjuk guru 

7 6 54% 46% 

4. Menghubungka

n/memasangka

n lambang 

bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 

tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

8 5 62% 38% 

b.   Memasangkan benda dengan 
angka yang sesuai 

7 6 54% 46% 

 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Diagram Batang Kemampuan Berhitung Permulaan Anak 

RKH 2 Siklus I 
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menjelaskan tentang bintang yang dapat dilihat dilangit saat malam 

hari.Anak-anak diajak untuk belajar menuang air kedalam botol setelah itu 

guru menjelaskan permainan tabung angka dengan gambar bintang anak-

anak antusias dan semua ingin mencoba.Anak-anak diminta untuk 

menghitung benda yang ada pada tabung dari, setelah selesai bermain hari 

ini anak-anak dipanggil satu persatu untuk mengurutkan angka dan 

memasukkan gambar bintang ketabung sesuai angka.Tara,Haikal,Khansa 

masih agak bingung namun guru dan teman-teman tetap menyemangati 

dan memotivasi  mereka (CO3). 

Tabel 9.  Peningkatan Kemampuan Berhitung  Permulaan  Anak 

  RKH 3 Siklus I 

 
RKH 3 

 

Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 

atau  menyebut 
urutan bilangan 

dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 8 5 62% 38% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

7 6 54% 46% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 8 5 62% 38% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 7 6 54% 46% 

2. Membilang 

dengan 

menunjuk 

(mengenal 
konsep 

bilangan 

dengan benda-

benda sampai 
5) 

a. Membilang atau  menghitung 

benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

6 7 46% 54% 

b. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 

yang tertera dalam tabung  

6 7 46% 54% 

c. Melaksanakan perintah guru 

mengambil sesuai angka yang 
disebutkan. 

7 6 54% 46% 

3. Menunjuk 

urutan benda 

untuk bilangan 

sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 

(sampai 5) 

8 5 62% 38% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

6 7 46% 54% 

c. Menyebutkan angka sesuai 

jumlah benda yang ditunjuk guru 

8 5 62% 38% 

4. Menghubungka

n/memasangka

n lambang 

bilangan 
dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 

tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

8 5 62% 38% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

7 6 54% 46% 

 

 Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 6. Diagram Batang Kemampuan Berhitung Permulaan 

AnakRKH 3 Siklus I 
 

Dalam pertemuan keempat,sebelum kegiatane dimulai guru mengajak 

anak berdoa dan membaca surat Al-fatihah. Guru mengajak  anak 

bernyanyi ”tik-tik bunnyi hujan dan tanya jawab manfaat serta dampak 

yang ditimbulkan hujan.Guru menjelaskan tentang manfaat hujan dan 

bahayanya (banjir).Guru menjelaskan permainaan tabung angka dengan 

gambar awan,anak-anak memperhatikan dan antusias ingin mencoba 

permainan.Anak-anak yang sudah duduk tertib dipangil satu-persatu untuk 

memasukan gambar awan kedalam tabung sesuai dengan angka.Hampir 

semua anak bisa memasukan angka kedalam tabung dengan benar,namun 

Icha,Tara,khansa,Syarif memasukkan gambar awan kedalam tabung angka 

lima lebih dari 5,guru tetap membimbing dan menyemangati anak yang 

belum tepat dalam memasukkan awan kedalam tabung angka untuk 

berlatih dan belajar melalui permainan (CO4) 
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Tabel 10. Peningkatan Kemampuan Berhitung  RKH 4 Siklus 1 

RKH 4 

 

Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 

atau  menyebut 

urutan bilangan 

dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 9 4 69% 31% 

b. Menyebutkan bilangan 
berikutnya dari sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

7 6 54% 46% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 8 5 62% 38% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 8 5 62% 38% 

2. Membilang 

dengan 
menunjuk 

(mengenal 

konsep 

bilangan 
dengan benda-

benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 

benda sesuai jumlah yang ada 
dengan benar 

7 6 54% 46% 

b. Memasukkan benda kedalam 
tabung secara acak sesuai angka 

yang tertera dalam tabung  

6 7 46% 54% 

c. Melaksanakan perintah guru 

mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

8 5 62% 38% 

3. Menunjuk 

urutan benda 

untuk bilangan 
sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 

(sampai 5) 

9 4 69% 31% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

6 7 46% 54% 

c. Menyebutkan angka sesuai 

jumlah benda yang ditunjuk guru 

8 5 62% 38% 

4. Menghubungka

n/memasangka
n lambang 

bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 

tabung  secara urut sesuai angka 
yang tertera. 

9 4 69% 31% 

b.   Memasangkan benda dengan 
angka yang sesuai 

8 5 62% 38% 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 7. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan Berhitung  

Permulaan RKH 4 Siklus I 
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Dalam pertemuan kelima,sebelum bermain tabung angka guru mengajak 

anak-anak untuk tepuk “hujan”.Guru memperlihatkan gambar proses 

terjadinya hujan,anak-anak antusias memperhatikan penjelasan guru 

tentang terjadinya hujan.Setelah itu guru menjelaskan permainantabung 

angka dengan gambar payung.Khansa tidak sabar ingin mencoba 

permainan tabung angka. Ia maju kedepan dan berkata “bu guru aku ingin 

main itu sekarang” Kayla dan teman-teman lain juga ingin mencoba 

semua. Guru mengkondisikan anak untuk duduk tertib dan memanggil 

anak bergantian untuk bermain tabung angka.Setelah anak-anak 

memasukkan gambar payung kedalam tabung angka sesuai angka yang 

tertera .Guru membimbinng dan mencocokkan tabung dengan angka. Saat 

Syarif dan Tara bermain ternyata gambar payung yang dimasukkan masih 

lebih banyak dari angka yang tertera, sedangkan Khansa  kurang dari 

angka yangtertera (CO5). 

Tabel 11. Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak RKH 

5 Siklus 1 
RKH 5 

 

Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 

atau  menyebut 

urutan bilangan 

dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 9 4 69% 31% 

b. Menyebutkan bilangan 
berikutnya dari sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

8 5 62% 38% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 8 5 62% 38% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 8 5 62% 38% 

2. Membilang 

dengan 
menunjuk 

(mengenal 

konsep 

bilangan 
dengan benda-

benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 

benda sesuai jumlah yang ada 
dengan benar 

7 6 54% 46% 

b. Memasukkan benda kedalam 
tabung secara acak sesuai angka 

yang tertera dalam tabung  

7 6 54% 46% 

c. Melaksanakan perintah guru 

mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

8 5 62% 38% 

3. Menunjuk 

urutan benda 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 

9 4 69% 31% 
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untuk bilangan 

sampai 5 

(sampai 5) 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 
benda dari 1-5 

7 6 54% 46% 

c. Menyebutkan angka sesuai 
jumlah benda yang ditunjuk guru 

8 5 62% 38% 

4. Menghubungka
n/memasangka

n lambang 

bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 
tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

9 4 69% 31% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

8 5 62% 38% 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 8. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan  

Berhitung Permulaan RKH 5 Siklus I 

 

 Pada pertemuan keenam setelah anak-anak diajak berdoa, guru 

mengajak anak membaca kalimat syahadat,menirukan gerakan pohon 

tertiup angin dan tanya jawab tentang “angin”.Setelah itu guru 

menjelaskan permainan tabung dengan gambar kipas. Guru bertanya“ 

siapa dirumah yang punya kipas?” Puput menjawab “aku punya kipas bu 

warnanya pink ”, guru menjawab  “iya, mbak Puput berapa kipasnya?” 
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angka satu berapa gambar payung yang dimasukkan?” Aufa menjawab 

“satu bu”, “bagus, pintar mbak Aufa”. kalau angkanya tiga berapa?”, 

Kayla menjawab “payungnya juga tiga bu”, “pintar mbak Kayla”, “jadi 

nanti payung yang dimasukkan harus sama dengan angkanya kalau 5 

gambar payunnya juga 5”. “ Siapa mau mencoba?”, “saya buguru “ (anak-

anak antusias ingin bermain tabung angka, guru mengkondisikan anak 

untuk duduk  tertib dan memanggil anak-anak untuk maju bermain tabung 

angka secara bergantian. Guru mengamati anak-anak yang sedang 

memasukkan gambar kipas ada sebagian anak yang sudah benar/sesuai 

dengan angka yang tertera namun sugegeng memasukkan 6 gambar 

kedalam tabung angka 5, Khansa memasukkan 3 gambar kedalam tabung 

angka empat dan Syarif memasukkan 4 gambar pada tabung angka 5. Guru 

tetap memberi semangat dan motivasi kepada anak yang belum bisa 

dengan tepat memasukkan benda sesuai angka yang tertera (CO6) 

Tabel 12.  Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak  RKH 6 

Siklus 1 

 
RKH 6 Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 
Tuntas 

Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Membilang 
atau  menyebut 

urutan bilangan 

dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 10 3 77% 23% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 
bilangan (sampai 5). 

8 5 62% 38% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 9 4 69% 31% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 8 5 62% 38% 

2. Membilang 

dengan 

menunjuk 
(mengenal 

konsep 

bilangan 

dengan benda-
benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 

benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

7 6 54% 46% 

b. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 
yang tertera dalam tabung  

8 5 62% 38% 

c. Melaksanakan perintah guru 
mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

9 4 69% 31% 

3. Menunjuk 

urutan benda 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 

10 3 77% 23% 
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untuk bilangan 

sampai 5 

(sampai 5) 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 
benda dari 1-5 

7 6 62% 38% 

c. Menyebutkan angka sesuai 
jumlah benda yang ditunjuk guru 

9 4 69% 31% 

4. Menghubungka
n/memasangka

n lambang 

bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 
tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

10 3 77% 23% 

c.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

9 4 69% 31% 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut 

   

 
 

Gambar 9. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan  

Berhitung Permulaan RKH 6 Siklus I 

 

Dalam siklus I anak bermain tabung angka dengan media gambar yang 

disesuaikan dengan tema pembelajaran. Kemampuan berhitung permulaan 

anak sudah ada yang tampak dan sudah mulai berkembang. Peningkatan 

kemampuan anak dalam mengenal angka sudah mulai tampak. Namun 

masih ada beberapa anak yang belum tampak dalam mengurutkan dan 

memahami angka sehingga perlu dimotivasi agar anak dapat memahami 

angka dengan benar. 
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c. Ketrampilan guru 

Berdasarkan pengamatan pada siklus I diperoleh skor penilaian 

ketrampilan guru selama pembelajaran dengan permainan tabung angka 

berlangsung yaitu mendapat skor 19 presentase 67,8% dengan kriteria 

baik. 

Tabel 13. Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru Siklus I 

No     Indikator Skor yang diperoleh guru   Kriteria 

4 3  2  1    

1. Menyiapkankegiatan 

prapembelajaran/pembukaan 

- 3 - - Baik 

2. Menjelaskan/menyampaikan 

pembelajaran dengan perma inan 

tabung angka 

- 3 - - Baik 

3. Pemberian pertanyaan pada anak - 3 - - Baik 

4. Membimbing anak dalam tanya jawab 

mengenai tabung angka 
 

- - 2 - Cukup 

5. Mengelola waktu 
 

- - 2 - Cukup 

6. Memberikan penghargaan 
 

 3   Baik 

7. Menutup pelajaran 
 

- 3 - - Baik 

8. Jumlah 
 

                           19 

9. Kategori 

 

                            Baik 

10. Rata-rata 
 

                          2,7 

11. Presentase 
 

                          67,8% 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 10. Diagram Batang Kemampuan Guru  

dalam Mengajar Siklus I 

 

Pengamatan dalam siklus 1 diperoleh bahwa ketrampilan guru dalam 

pembelajaran adalah 19 dengan presentase 67,8%, berkriteria baik. Guru 

mendapat skor 3dalam menyiapkan kegiatan prapembelajaran guru sudah 

memberikan apresiasi, motivasi, dan mengemukakan tujuan pembelajaran . 

Guru memberikan motivasi dengan mengajak anak bernyanyi dan 

memperlihatkan gambar sesuai tema saat itu. Kegiatan menyiapkan 

prapembelajaran yang dilakukan guru merupakan bentuk pengaplikasian 

dari peran guru yaitu memberikan dorongan kepada anak agar semangat 

mengikuti pembelajaran hal ini merupakan ketrampilan membuka 

pelajaran. Namun dalam kegiatan prapembelajaran guru belum menarik 

anak. 
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 Indikator menjelaskan atau menyampaikan materi tentang 

permainan tabung angka merupakan ketrampilan menjelaskan dengan 

menggunakan media atau alat peraga sebagai salah satu peran penting 

dalam proses, kegiatan ini mendapat skor 3 yaitu guru menyampaikan 

permainan tabung angka dengan benda yang disesuaikan dengan tema 

yang ada. Namun media yang digunakan masih berupa gambar sehingga 

anak-anak mudah bosan dalam menyimak kegiatan pembelajaran. 

 Dalam memberikan penghargaan guru mendapat skor 3 dengan 

kriteria baik yaitu penguatan verbal dan nonverbal. Penghargaan ini 

diharapkan mampu memotivasi anak atas usaha yang dilakukannya. 

Penguatan verbal dilakukan dengan melakukan pujian pada anak yang 

dapat bermain tabung angka dengan benar degan perkataan bagus, pintar, 

hebat. Pujian non verbal dilakukan dengan mengacungkan jempol pada 

anak yang sudah pintar.  

 Dalam pemberian pertanyaan pada anak mendapat skor 3 dengan 

kriteria baik, diantaranya pengungkapan pertanyaan secara jelas dan 

singkat, fokus pada pertanyaan yang terkait dengan pelajaran, serta adanya 

pemberian waktu berpikir. Sesuai dengan ketrampilan bertanya, dalam 

pembelajaran penyebaran pertanyaan harus dilakukan namun dalam siklus 

ini  guru kurang tampak melakukan penyebaran pertanyaan.Pemberian 

pertanyaan yang dimaksudkan sejalan dengan teori belajar behaviorisme 

bahwasanya individu berperilaku apabila ada rangsangan sehingga dapat 
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dikatakan anak akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru atau 

orangtua. 

 Dalam membimbing anak saat tanya jawab guru mendapat skor 3 

dengan kriteria baik yaitu guru membimbing anak dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan baik, menghargai setiap 

jawaban atau pertanyaan yang diberikan anak serta membimbing anak 

untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaan dengan percaya diri. 

 Kemampuan guru dalam mengelola jam pelajaran mendapat skor 2 

dengan kriteria cukup diantaranya pengelolaan waktu sesuai RKH dan 

pemeliharaan kondisi pembelajaran yang optimal. Guru juga melakukan 

proses pembelajaran sesuai jumlah jam yang ditentukan yaitu ketika jam 

pelajaran selesai proses pembelajaran pun mampu diselesaikan,ini 

merupakan penyesuaian guru dalam pengelolaan kelas. 

 Kemampuan dalam menutup pembelajaran guru mendapat skor 3 

dengan kriteria baik yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan 

hasil evaluasi dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan mengevaluasikan hasil 

belajar. Dalam menyimpulkan materi, guru mengajak anak bersama-sama 

mengingat kembali kegiatan yang sudah dikrjakan selama pembelajaran.  

4. Refleksi  

         Deskripsi data hasil implementasi tentang peningkatan kemampuan 

berhitung permulaan anak melalui permainan tabung angka dengan 



 
 
 

 
 

92 

menggunakan gambar benda sesuai tema pembelajaran sebgai sumber 

belajar  pada siklus I, pada siklus I anak-anak memperhatikan penjelasan 

guru dan bermain tabung angka dengan tertib meski ada anak yang 

dimotivasi untuk mencoba permainan tabung angka. Guru mengajak anak-

anak untuk menyebutkan angka yang ada pada tabung bersama-sama 

setiap permainan tabung angka selesai. 

         Hasil Pengamatan siklus I cukup baik karena anak cukup antusias 

mengikuti penjelasan dan permainan tabung angka. Sebagian anak sudah 

dapat menyebutkan angka 1-5 dengan benar, dapat memasukkan angka 

kedalam tabung sesuai angka dan dapat mengurutkan tabung dari angka 1-

5 dengan benar namun ada beberapa anak yang kemampuan berhitung 

permulaannya belum tampak sehingga masih perlu dimotivasi agar 

kemampuan berhitung anak tampak dan dapat berkembang. Namun 

kegiatan siklus I perlu diulang karena peningkatan kemampuan berhitung 

permulaan anak belum tercapai, masih ada anak beberapa anak yang 

belum memahami angka, belum dapat mengurutkan angka 1-5 dengan 

benar dan masih ada beberapa anak yang belum tepat measukkan gambar 

kedalam tabung sesuai angka (mengenal konsep bilangan dengan benda). 

Pada penelitian siklus I tingkat pencapaian peningkatan kemampuan 

berhitung permulaan anak melalui permainan tabung angka dengan 

gambar yang disesuaikan dengan tema pembelajaran masih kurang yaitu 

66% karena pencapaian peningkatan kemampuan berhitung permulaan 
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minimal 84% maka peneliti dan rekan kerja melakukan perencanaan ulang 

pembelajaran di siklus II 

Peningkatan kemampuan berhitung permulaan selanjutnya dilakukan di 

siklus II dengan permainan tabung angka  mengunakan gambar yang 

disesuaikan dengan tema pembelajaran. Permainan tabung angka di siklus 

II diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak lebih 

optimal sehingga tingkat pencapaian perkembangan anak dapat mencapai 

setandar minimal atau lebih baik lagi. 

5. Hasil Penelitian Siklus II 

 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II yang dilaksanakan pada hari Selasa 11 Juni 2013 di 

Kelompok Bermain  B Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang pada tema 

Alam Semesta  dengan membahas manfaat matahari. Langkah-langkah 

kegiatan belajar mengajar melalui permainan tabung angka untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak sebagai sumber 

belajar pada siklus II, yaitu: 

1. Perencanaan 

Langkah-langkah kegitan belajar mengajar dengan permainan 

tabung angka menggunakan gambar matahari dan tabung angka  pada 

tahap siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan pengenalan tabung angka dengan gambar atau alat kebersihan 

(sikat gigi). 
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b. Peneliti dan rekan kerja melakukan penyusunan langkah-langkah 

kegiatan  permainan tabung angka. 

c. Menyiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH) untuk dipergunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pada siklus II. 

d. Tema yang dilaksanakan yaitu tema pengayaan dengan sub tema 

menjaga kebersihan badan. 

e. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

dibutuhkan pada proses belajar mengajar melalui kegiatan permainan 

tabung angka  

f. Guru menyiapkan media yang diperlukan sebagai penunjang 

pembelajaran, yaitu tabung angka, gambar sabun yang dirangkai 

dengan sedotan, sikat gigi dll. 

g. Peneliti dan kolaborator bertindak sebagai pengamat kegiatan belajar 

mengajar. Pembelajaran diobservasi dengan melibatkan rekan kerja 

sebagai pengamat dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

anak. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan tindakan yang 

mengacu pada Rencana Kegiaatan Harian (RKH). Kegiatan ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengajak anak untuk berbaris 

yang disertai dengan menyanyi “Lonceng Berbunyi”. 
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b. Kemudian dilanjutkan dengan do‟a yang dipimpin oleh salah satu anak. 

c. Setelah memberikan salam guru menanyakan kabar kepada anak dengan 

bernyanyi “selamat pagi”. 

d. Kemudian guru mengajak anak- anak  tanya jawab tentang “menjaga 

kebersihan rambut”, anak bernama Kayla bertanya “supaya apa kita 

harus keramas”, tiba-tiba Puput menjawab supaya rambut jadi wangi dan 

tidak gatal. 

e. Setelah itu guru meminta anak untuk memperhatikan cara bermain  

tabung angka dengan gambar shampoo dan mengurutkan angka pada 

tabung dari 1 sampai 5. 

f. Sebelum anak mencoba permainan tabung angka guru memotivasi 

dengan mengajak bernyanyi “ satu seperti tongkat” 

g. Guru menunjukkan tabung angka dan menyebutkan angka yang ada 

dalam tabung satu persatu kemudian menyuruh anak menirukan, setelah 

itu guru memasukkan gambar shampoo kedalam tabung sesuai angka. 

h. Anak diberi kesempatan untuk memasukkan gambar shampoo kedalam 

tabung bergantian. 

i. Guru memanggil  5 anak yang sudah tertib untuk mengambil tabung 

angka dan memasukkan gambar shampo. 

j. Setelah selesai guru dan anak bersama-sama mencocokkan angka dan 

jumlah benda dalam tabung 

k. Anak-anak bersemangat mencoba permainan tabung angka secara 

bergantian 
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l. Pada akhir permainan guru memberi pertanyaan kepada anak-anak untuk 

menebak angka-angka yang ada di tabung angka. 

m.  Saat guru membawa tabung dengan angka 1 dan bertanya”siapa tahu ini 

angka berapa? hampir semua anak menjawab serentak  itu angka satu bu. 

n. Sampai dengan angka 3 anak-anak masih kompak menjawab, namun 

ketika guru mengangkat angka 4 dan 5 hanya sebagian anak  yang 

menjawab dengan tepat.  

Hasil pengamatan terhadap peningkatan kemampuan berhitung 

permulaan melalui permainan tabung angka dalam proses pembelajaran di 

kelas dinyatakan dalam presentase. Data hasil pengamatan dapat dilihat 

dalam tabel di bawah ini: 

TABEL 14. DATA HASIL PENGAMATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN 

BERHITUNG PERMULAAN ANAK SIKLUS II KELOMPOK BERMAIN B 

MIFTAHUL JANNAH NGALIYAN SEMARANG 
Indikator Aktivitas Hasil 

Pengamatan 

Jumlah 

yang 
tuntas 

Presenta

se 

1 2 3 4 

1. Membilang / 

menyebut urutan 

bilangan dari 1-5  

a.  Menyebutkan   angka 1-

5. 

1 2 6 5 11 84% 

b.    menebak bilangan 

berikutnya dari sebuah 

baris bilangan (sampai 
5). 

1 - 5 7 12 92% 

c.   Mengurutkan angka 1-5 1 1 6 5 11 84% 

d.    Dapat    membedakan 

angka 1-5 

1 1 5 6 11 84% 

2. Menunjuk urutan 
benda untuk 

bilangan sampai 

5 

 

a. Membilang /menghitung 

benda sesuai jumlahnya 

yang ada dengan benar 

1 1 7 4 11 84% 

b. Dapat  memasukkan 
benda kedalam tabung 

yang diacak sesuai 

angka yang tertera 

dalam tabung 

- 1 7 5 12 92% 

c. Melaksanakan perintah 

guru mengambil benda  
sesuai angka yang 

disebutkan. 

1 1 6 5 11 84% 
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3. Menunjuk urutan 

benda untuk 

bilangan sampai 

5 

a. Meletakkan angka 

kedalam kumpulan  

benda yang sesuai 

(sampai 5) 

1 - 5 7 12 92% 

      

 

b. Mengurutkan 

benda/kumpulan benda 
dari 1-5 

 

1 

 

1 

 

7 

 

4 

 

11 

 

84% 

c. Menyebutkan angka 
sesuai jumlah benda 

yang ditunjuk guru 

1 - 5 7 12 92% 

       

4. Menghubungk  

an/memasangkan 

lambang 

bilangan dengan 
benda 

a. Meletakkan benda  

kedalam tabung secara 

urut sesuai angka yang 

tertera. 

1 1 5 6 11 84% 

b. Memasangkan benda 

dengan angka yang 
sesuai 

- 2 5 6 11 84% 

Keterangan: 

1: Belum Muncul (Belum Tuntas) 

2: Mulai Berkembang (Belum Tuntas). 

3: Berkembang Sesuai Harapan ( Tuntas). 

4: Berkembang Sangat Baik ( Tuntas). 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 11. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan 

 Berhitung Permulaan Anak Siklus II 
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Berdasarkan data di atas, ada 12 indikator yang diamati dengan hasil 

sebagai berikut: 

  Pada proses pembelajaran siklus II, melalui permainan tabung angka 

pada indikator mengenal angka (1-5) 84%, menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris bilangan (sampai 5) 92%, mengurutkan angka 

(1-5)84%, dapat membedakan angka (1-5) 84%, membilang/menghitung 

benda sesuai jumlahnya dengan benar 84%, dapat memasukkan benda 

kedalam tabung yang diacak  sesuai angka yang tertera dengan benar 92%, 

melaksanakan perintah guru mengambil benda sesuai angka yang 

disebutkan 84%, meletakkan angka kedalam kumpulan benda  (sampai 5) 

92%, mengurutkan benda/kumpulan benda (dari 1-5) 84%, menyebutkan 

angka sesuai jumlah benda yang ditunjuk guru 92%, meletakkan benda 

kedalam tabung secara urut sesuai angka yang tertera 84%, memasangkan 

benda dengan angka yang sesuai84%. 

        Pada proses pembelajaran berhitung permulaan melalui 

permainan tabung angka  siklus II semua anak sudah menunjukkan 

ketertarikan untuk mencoba permainan tabung angka. Anak sudah mulai 

siap dan fokus mendengarkan penjelasan guru tentang permainan tabung 

angka dan antusias ingin belajar berhitung dengan permainan tabung 

angka. Hal ini menunjukkan bahwa anak termotivasi untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan, dapat dilihat dari beberapa anak udah 

mampu menyebutkan angka 1-5, mengurtkan angka  1-5, memasukkan 

benda kedalam tabung angka sesuai angka yang tertera, memgurutkan 
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benda atau kumpulan benda dari 1-5, mampu memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai. 

  Dari 12 indikator  penilaian sudah menunjukkan keberhasilan dengan 

ditandai  hasil peningkatan kemampuan berhitung anak sebesar 86% 

sesuai dengan target indikator keberhasillan yaitu 80%, hal ini 

menunjukkan bahwa permainan tabung angka dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan anak. 

e. Observasi  siklus II 

a. Aktivitas  

Anak Selama pelaksanaan tindakan kelas, peneliti dan rekan kerja 

(guru) mengamati proses pembelajaran mengunakan lembar observasi 

peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak melalui permainan 

tabung angka dengan gambar yang disesuaikan dengan tema 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan.        

             Pada anakPada pertemuan pertama siklus II ini, sebelum kegiatan 

dimulai guru mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. 

Setelahberdoa guru memperlihatkan gambar gigi dan menjelaskan cara 

menjaga kebersihan gigi. Guru bertanya “siapa yang dirumah punya sikat 

gigi?”Khansa menjawab “aku punya sikat gigi bu guru ada doraemonya”. 

“oh iya mbak Khansa berapa jumlahnya” Khansa “dua bu yang pink 

sama biru”  oke siapa yang dirumah rajin gosok gigi” anak-anak 

menjawab sambil tunjuk jari “saya bu-saya bu” setelah tanya jawab guru 
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menjelaskan permainan tabung angka dengan menggunakan sikat 

gigi,anak-anak senang dan ingin bermain tabung angka, guru memanggil 

anak lima-lima untuk maju memilih tabung dan siap-siap lomba 

memasukkan sikat gigi sesuai angka yang tertera. Saat anak-anak asyik 

bermain Syarif mendekati buguru dan berkata “bu guru aku mau main 

itu?”  guru” oke mas Syarif “anak-anak bermain tabung angka dengan 

dengan riang gembira.Setelah selesai bermain tabung angka guru 

bertanya kepada anak-anak sambil memegang tabung angka anak-anak 

menjawab serentak dengan benar hanya Syarif dan Tara yang masih 

belum betul. Guru juga mengajak anak untuk menebak bilangan  

berikutnya anak-anak sudah dapat menebak dengan benar hanya Syarif 

yang membutuhkan motivasi untuk menebak bilangan berikutnya dengan 

benar (CO1). 

Tabel 15.  Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak 

 RKH 1 Siklus II  

 
RKH 1 Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 

atau  menyebut 

urutan bilangan 
dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 10 3 77% 23% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

9 4 69% 31% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 10 3 77% 23% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 9 4 69% 31% 

2. Membilang 
dengan 

menunjuk 

(mengenal 

konsep 
bilangan 

dengan benda-

benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 
benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

8 5 62% 38% 

b. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 

yang tertera dalam tabung  

9 4 69% 31% 

c. Melaksanakan perintah guru 

mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

10 3 77% 23% 

3. Menunjuk 
urutan benda 

untuk bilangan 

sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 
kumpulan  benda yang sesuai 

(sampai 5) 

10 3 77% 23% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

9 4 69% 31% 
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c. Menyebutkan angka sesuai 

jumlah benda yang ditunjuk guru 

9 4 69% 31% 

4. Menghubungka

n/memasangka

n lambang 

bilangan 
dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 

tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

10 3 77% 23% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

9 4 69% 31% 

 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 12. Diagram Batang Kemampuan Berhitung 

Permulaan Anak RKH 1 Siklus II 

 

Pada pertemuan kedua setelah berdoa guru memberi semangat 

kepada anak-anak dengan mengajak tepuk bersama (tepuk anak sholeh). 

Guru membacakan cerita tentang anak yang rajin mandi dan keramas. 

Setelah selesai bercerita guru bertanya “siapa yang rajin mandi dan 

keramas?”  Kinan menjawab “tadi pagi aku mandi pakai shampo bu guru”  

“pintar mbak Kinan” guru bertanya siapa yang hari ini mau bermain 

tabung angka memasukkan gambar shampo? anak-anak menjawab “saya 

bu-saya bu” guru menjelaskan cara bermain tabung angka dan memanggil 

anak-anak yang sudah tertib untuk bermain satu-satu, sebelum anak 
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bermain anak bermain anak harus mengurutkan tabung yang diacak sesuai 

urutan dari angka 1-5 dengan benar. Setelah itumemasukkan gambar 

shampo kedalam tabung sesuai angka. Anak yang mengurutkan tabung 

angka dengan benar diberi tepuk tangan dan pujian,anak yang belum bisa 

diberi semangat dan motivasi, dari hasil pengamatan hampir semua anak 

bisa bermain dengan benar hanya syarif dan tara yang butuh sedikit 

bimbingan dan motivasi (CO2). 

Tabel  16.  Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak Kelompok 

Bermain RKH 2 Siklus II 
RKH 2 Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 

atau  menyebut 

urutan bilangan 
dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 10 3 77% 23% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

9 4 69% 31% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 10 3 77% 23% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 9 4 69% 31% 

2. Membilang 
dengan 

menunjuk 

(mengenal 

konsep 
bilangan 

dengan benda-

benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 
benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

8 5 62% 38% 

b. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 

yang tertera dalam tabung  

9 4 69% 31% 

c. Melaksanakan perintah guru 

mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

10 3 77% 23% 

3. Menunjuk 

urutan benda 
untuk bilangan 

sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 
(sampai 5) 

10 3 77% 23% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 
benda dari 1-5 

9 4 69% 31% 

c. Menyebutkan angka sesuai 
jumlah benda yang ditunjuk guru 

10 3 77% 23% 

4. Menghubungka
n/memasangka

n lambang 

bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 
tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

10 3 77% 23% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

10 3 77% 23% 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 13. Diagram Batang Kemampuan Berhitung Permulaan 

Anak RKH 2 Siklus II 
 

Pada pertemuan ketiga setelah berdoa anak-anak diajak membaca 

surat Al Fatihah. Kemudian tanya jawab tentang peralatan mandi, guru 

bertanya “siapa yang tahu alat untuk mandi apa saja?” Sugeng menjawab 

“sabun,handuk? Kayla juga menjawab “shampo,sikat gigi,odol,gayung, 

air” buguru “betul sekali mas Sugeng mbak Kayla”, bu guru “siapa yang 

dirumah punya peralatan mandi? anak-anak “saya bu guru” baiklah hari ini 

kita akan bermain tabung angka dengan memasukkan gambar sabun” 

anak-anak “hore asyik bu guru aku mau coba”,  guru “oke, nanti bu guru 

panggil satu-satu tapi yang duduknya sudah tertib”. Guru memanggil anak 

yang sudah tertib untuk mengurutkan tabung angka dari 1-5 dengan benar. 

Kemudian memasukkan gambar sabun mandi sesuai angka yang ada 

dalam tabung, hampir semua anak bisa bermain dengan benar 

bahkanKinan dan Kayla  bertanya bu guru aku mau coba angka 1-10 ada 

tidak bu? ada tapi masih dibelakang nanti buguru ambilkan dulu ternyata 
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Kinan dan Kayla bisa mengurutkan tabung memasukkan gambar sabun 

kedalam tabung 1-10 (CO3). 

Tabel 17.  Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak 

RKH 3 Siklus II 
RKH 3 Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 

atau  menyebut 

urutan bilangan 
dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 10 3 77% 23% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

9 4 69% 31% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 10 3 77% 23% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 9 4 69% 31% 

2. Membilang 
dengan 

menunjuk 

(mengenal 

konsep 
bilangan 

dengan benda-

benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 
benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

9 4 69% 31% 

b. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 

yang tertera dalam tabung  

10 3 77% 23% 

c. Melaksanakan perintah guru 

mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

10 3 77% 23% 

3. Menunjuk 

urutan benda 
untuk bilangan 

sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 
(sampai 5) 

11 2 85% 15% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 
benda dari 1-5 

9 4 69% 31% 

c. Menyebutkan angka sesuai 
jumlah benda yang ditunjuk guru 

10 3 77% 23% 

4. Menghubungka
n/memasangka

n lambang 

bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 
tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

10 3 77% 23% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

10 3 77% 23% 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 14. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan Berhitung  

PermulaanRKH 3 Siklus II 

 

 Pada pertemuan keempat setelah berdoa sebelum belajar anak-anak diajak 

untuk menirukan surat Al Fatihah, kemudian menyanyi satu dua agar 

lebih. Guru menyebutkan macam- macam pakaian (baju pesta, baju tidur, 

baju renang, seragam sekolah, baju pergi, dan baju main) guru 

menjelaskan satu persatu dan kegunaannya, anak-anak sangat senang dan 

antusias.Setelah mendengarkan penjelasan guru mengajak anak-anak 

untuk bermain tabung angka dengan gambar baju guru bertanya “siapa 

tahu ini angka berapa (sambil menunjuk tabung dengan angka 5)” Aufa 

menjawab “ angka 5 bu” guru “pintar mbak Aufa” guru “kalau yang ini 

angka berapa(sambil mengangkat tabung angka 3)? Icha menjawab “angka 

tiga buguru” sampai semua tabung angka(1-5), anak-anak bersama 

menjawab pertanyaan guru,setelah guru menjelaskan permainan tabung 

angka anak-anak dipanggil lima-lima untuk bermain tabung angka (CO4). 
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Tabel 18.  Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak RKH 4 

Siklus II 
RKH 4 Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 
atau  menyebut 

urutan bilangan 

dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 10 3 77% 23% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 
bilangan (sampai 5). 

10 3 77% 23% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 11 2 85% 15% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 10 3 77% 23% 

2. Membilang 

dengan 

menunjuk 
(mengenal 

konsep 

bilangan 

dengan benda-
benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 

benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

9 4 69% 31% 

b. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 
yang tertera dalam tabung  

10 3 77% 23% 

c. Melaksanakan perintah guru 
mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

11 2 85% 15% 

3. Menunjuk 

urutan benda 

untuk bilangan 

sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 

(sampai 5) 

11 2 85% 15% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

9 4 77% 23% 

c. Menyebutkan angka sesuai 

jumlah benda yang ditunjuk guru 

11 2 85% 15% 

4. Menghubungka

n/memasangka

n lambang 
bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 

tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

11 2 85% 15% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

10 3 77% 23% 

  

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

 Gambar 15. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan Berhitung 

Pernulaan  Anak RKH 4 Siklus II 
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Dalam pertemuan kelima,sebelum bermain tabung angka guru 

mengajak anak-anak untuk tepuk “makanan”.Guru memperlihatkan 

gambar makanan empat sehat lima sempurna,anak-anak antusias 

memperhatikan penjelasan guru tentang makanan sehat .Setelah itu guru 

menjelaskan permainan tabung angka dengan gambar buah apel. Khansa 

tidak sabar ingin mencoba permainan tabung angka Ia maju kedepan dan 

berkata “bu guru aku ingin main itu sekarang” Kayla dan teman-teman lain 

juga ingin mencoba semua. Guru mengkondisikan anak untuk duduk tertib 

dan memanggil anak bergantian untuk bermain tabung  angka.Setelah 

anak-anak memasukkan gambar payung kedalam tabung angka sesuai 

angka yang tertera.Guru membimbinng dan mencocokkan tabung dengan 

angka. Saat Sugeng dan Tara bermain ternyata gambar apel yang 

dimasukkan masih lebih banyak dari angka yang tertera (CO5). 

Tabel  19.  Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak  

 RKH 5 Siklus II 
RKH 5 Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 

Tuntas 

Tuntas Tidak 

Tuntas 

1. Membilang 

atau  menyebut 

urutan bilangan 
dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 11 2 85% 15% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

11 2 85% 15% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 11 2 85% 15% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 10 3 77% 23% 

2. Membilang 
dengan 

menunjuk 

(mengenal 

konsep 
bilangan 

dengan benda-

benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 
benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

10 3 77% 23% 

b. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 

yang tertera dalam tabung  

11 2 85% 15% 

c. Melaksanakan perintah guru 

mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

11 2 85% 15% 

3. Menunjuk 

urutan benda 
untuk bilangan 

sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 
(sampai 5) 

11 2 85% 15% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

9 4 77% 23% 

c. Menyebutkan angka sesuai 11 2 85% 15% 
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jumlah benda yang ditunjuk guru 

4. Menghubungka
n/memasangka

n lambang 

bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 
tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

11 2 85% 15% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

11 2 85% 15% 

 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 16. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan Berhitung 

Permulaan RKH 5 Siklus II 

 

Pada pertemuan keenam setelah anak-anak diajak berdoa, guru 

mengajak anak membaca kalimat syahadat,menirukan gerakan pohon 

tertiup angin dan tanya jawab tentang “manfaat makanan sehat”.Setelah itu 

guru menjelaskan permainan tabung dengan gambar kipas . Guru bertanya 

“ siapa yang  tahu, kita makan supaya apa ?” Puput menjawab “supaya 

cepat besar bu ” , guru menjawab  “ iya, mbak Puput pintar, kita makan 

pakai apa ?” Kayla menjawab “piring, sendok bu”, guru“ pinter, baiklah 

hari ini kita akan memasukkan gambar sendok kedalam tabung sesuai 

angka” siapa yang tahu kalau angka satu berapa gambar sendok yang 

dimasukkan?” Aufa menjawab “ satu bu” , “ bagus, pintar mbak Aufa”. 
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kalau angkanya tiga berapa?”, Kayla menjawab “sendoknyanya juga tiga 

bu”, “pintar mbak Kayla”, “ jadi nanti sendok yang dimasukkan harus 

sama dengan angkanya kalau 5 gambar sendoknya juga 5”. “ Siapa mau 

mencoba?”, “saya buguru “ (anak-anak antusias ingin bermain tabung 

angka , guru mengkondisikan anak untuk duduk  tertib dan memanggil 

anak-anak untuk maju bermain tabung angka secara bergantian. Guru 

mengamati anak-anak yang sedang memasukkan gambar kipas ada 

sebagian anak yang sudah benar atau sesuai dengan angka yang tertera, 

namun Suegeng memasukkan 6 gambar kedalam tabung angka 5, Tara 

memasukkan 3 gambar kedalam tabung angka empat . Guru tetap memberi 

semangat dan motivasi kepada anak yang belum bisa  memasukkan benda 

sesuai angka yang tertera (CO6). 

Deskripsi pencapaian aktivitas anak disajikan melalui tabel berikut: 

Tabel 20.  Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak   

RKH 6 Siklus II 
RKH 6 Hasil Presentase 

Indikator Aktivitas yang diamati Tuntas Tidak 
Tuntas 

Tuntas Tidak 
Tuntas 

1. Membilang 
atau  menyebut 

urutan bilangan 

dari 1-5  

a. Mengenal angka 1-5. 11 2 85% 15% 

b. Menyebutkan bilangan 

berikutnya dari sebuah baris 
bilangan (sampai 5). 

12 1 92% 8% 

c. Dapat  mengurutkan angka 1-5 11 2 85% 15% 

d. Dapat  membedakan angka 1-5 11 2 85% 15% 

2. Membilang 

dengan 

menunjuk 
(mengenal 

konsep 

bilangan 

dengan benda-
benda sampai 

5) 

a. Membilang atau  menghitung 

benda sesuai jumlah yang ada 

dengan benar 

11 2 85% 15% 

b. Memasukkan benda kedalam 

tabung secara acak sesuai angka 
yang tertera dalam tabung  

12 1 92% 8% 

c. Melaksanakan perintah guru 
mengambil sesuai angka yang 

disebutkan. 

11 2 85% 15% 

3. Menunjuk 

urutan benda 

untuk bilangan 
sampai 5 

a. Meletakkan angka kedalam 

kumpulan  benda yang sesuai 

(sampai 5) 

12 1 92% 8% 

b. Mengurutkan benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

11 2 85% 15% 

c. Menyebutkan angka sesuai 12 1 92% 8% 
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jumlah benda yang ditunjuk guru 

4. Menghubungka
n/memasangka

n lambang 

bilangan 

dengan benda  

a. Meletakkan benda  kedalam 
tabung  secara urut sesuai angka 

yang tertera. 

11 2 85% 15% 

b.   Memasangkan benda dengan 

angka yang sesuai 

11 2 85% 15% 

 

Dari tabel diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut: 

 

Gambar 17. Diagram Batang Peningkatan Kemampuan Berhitung 

Permulaan  Anak RKH 6 Siklus  II 

Dalam siklus II, guru memberikan permainan tabung angka dengan 

media gambar yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Kemampuan 

berhitung permulaan anak sudah  tampak dan sudah mulai berkembang. 

Anak dapat menyebutkan angka 1-5, menebak bilangan berikutnya, 

membedakan angka 1-5, membilang atau menghitung benda sesuai 

jumlahnya yang ada dengan benar, dapat memasukkan benda kedalam 

tabung sesuai angka yang tertera pada tabung, mengurutkan 

benda/kumpulan benda dari 1-5, memasangkan benda dengan angka yang 

sesuai. 
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b. Keterampilan Guru 

Berdasarkan pengamatan pada siklus II diperoleh skor penilaian 

ketrampilan guru selama pembelajaran dengan permainan tabung angka 

berlangsung yaitu mendapat skor 24, presentase 85,7% dengan kriteria 

baik. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 21. Hasil Pengamatan Ketrampilan Guru Siklus II 
No     Indikator Skor yang diperoleh guru   Kriteria 

4 3  2  1    

1. Menyiapkan kegiatan 

prapembelajaran/pembukaan 

- 3 - - Baik 

2. Menjelaskan/menyampaikan 

pembelajaran dengan perma inan 

tabung angka 

4 - - - SangatBai

k 

3. Pemberian pertanyaan pada anak 4 - - - SangatBai

k 

4. Membimbing anak dalam tanya jawab 

mengenai tabung angka 

- 3  - Baik 

5. Mengelola waktu - 3  - Baik 

6. Memberikan penghargaan 4    Sangat 

Baik 

7. Menutup pelajaran - 3 - - Baik 

8. Jumlah                            24 

9. Kategori                             Baik  

10. Rata-rata                           3,4 

11. presentase                           85,7% 

 

   Pengamatan dalam siklus II diperoleh bahwa ketrampilan guru 

dalam  pembelajaran adalah 24 dengan presentase 85,7%, berkriteria baik. 

Guru mendapat skor 3 dalam menyiapkan kegiatan prapembelajaran guru 

sudah memberikan apresiasi, motivasi, dan mengemukakan tujuan 

pembelajaran dengan baik. Guru memberikan motivasi dengan mengajak 

anak bernyanyi dan memperlihatkan gambar sesuai tema saat itu.  kegiatan 

menyiapkan prapembelajaran yang dilakukan guru merupakan bentuk 

pengaplikasian dari peran guru yaitu memberikan dorongan kepada anak 
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agar semangat mengikuti pembelajaran hal ini merupakan ketrampilan 

membuka pelajaran. Namun dalam kegiatan prapembelajaran guru belum 

menarik anak. 

 Indikator menjelaskan atau menyampaikan materi tentang 

permainan tabung angka merupakan ketrampilan menjelaskan dengan 

menggunakan media atau alat peraga sebagai salah satu peran penting 

dalam proses pembelajaran, kegiatan ini mendapat skor 4 yaitu guru 

menyampaikan permainan tabung angka dengan benda yang disesuaikan 

dengan tema yang ada dengan baik.  

 Dalam memberikan penghargaan guru mendapat skor 4 dengan 

kriteria baik yaitu penguatan verbal dan nonverbal. Penghargaan ini 

diharapkan mampu memotivasi anak atas usaha yang dilakukannya. 

Penguatan verbal dilakukan dengan memberikan kata-kata pujian berupa 

kata bagus, pinter, baik, sedangkan penguatan non verbal dilakukan 

dengan memberikan pendekatan dan isyarat acungan jempol kepada anak. 

Guru memberikan penghargaan kepada anak agar anak termotivasi dan 

lebih percaya. Pemberian motivasi pada siklus II ini anak sudah 

termotivasi. 

 Dalam pemberian pertanyaan pada anak mendapat skor 3 dengan 

kriteria baik, diantaranya pengungkapan pertanyaan secara jelas dan 

singkat, fokus pada pertanyaan yang terkait dengan pelajaran, serta adanya 

pemberian waktu berpikir. Sesuai dengan ketrampilan bertanya, dalam 
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pembelajaran penyebaran pertanyaan harus dilakukan namun dalam siklus 

ini guru kurang tampak melakukan penyebaran pertanyaan.Pemberian 

pertanyaan yang dimaksudkan sejalan dengan teori belajar behaviorisme 

bahwasannya individu berperilaku apabila ada rangsangan sehingga dapat 

dikatakan anak akan belajar apabila menerima rangsangan dari guru atau 

orangtua. 

 Dalam membimbing anak saat tanya jawab guru mendapat skor 3 

dengan kriteria baik yaitu guru membimbing anak dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan baik, menghargai setiap 

jawaban atau pertanyaan yang diberikan anak serta membimbing anak 

untuk mau bertanya dan menjawab pertanyaan dengan percaya diri. 

 Kemampuan guru dalam mengelola jam pelajaran mendapat skor 4 

dengan kriteria cukup diantaranya pengelolaan waktu sesuai RKH dan 

pemeliharaan kondisi pembelajaran yang optimal. Guru juga melakukan 

proses pembelajaran sesuai jumlah jam yang ditentukan yaitu ketika jam 

pelajaran selesai proses pembelajaran pun mampu diselesaikan,ini 

merupakan penyesuaian guru dalam pengelolaan kelas. 

 Kemampuan dalam menutup pembelajaran guru mendapat skor 3 

dengan kriteria baik yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan 

hasil evaluasi dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan mengevaluasikan hasil 
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belajar. Dalam menyimpulkan materi, guru mengajak anak bersama-sama 

mengingat kembali kegiatan yang sudah dikrjakan selama pembelajaran. 

       Deskripsi pencapaian keterampilan guru disajikan melalui diagram 

batang berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19.Diagram Batang Ketrampilan Guru Mengajar Siklus II 

1. Refleksi  

         Deskripsi data hasil implementasi tentang peningkatan kemampuan 

berhitung permulaan anak melalui permainan tabung angka dengan 

menggunakan gambar benda sesuai tema pembelajaran sebgai sumber 

belajar  pada siklus II, pada siklus II anak-anak memperhatikan penjelasan 

guru dan bermain tabung angka dengan tertib. Semua anak sudah mau  

mencoba permainan tabung angka anpa harus dimotivasit. Guru mengajak 
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anak-anak untuk menyebutkan angka yang ada pada tabung bersama-sama 

setiap permainan tabung angka selesai. 

         Hasil Pengamatan siklus II sudah baik karena anak  sangat 

antusias mengikuti penjelasan dan permainan tabung angka. Sebagian 

besar  anak sudah dapat menyebutkan angka 1-5 dengan benar, dapat 

memasukkan angka kedalam tabung sesuai angka dan dapat mengurutkan 

tabung dari angka 1-5 dengan benar  tinggal  beberapa anak yang 

kemampuan berhitung permulaannya kurang berkembang  sehingga masih 

perlu dimotivasi agar kemampuan berhitung anak  dapat berkembang. 

kegiatan siklus II tidak perlu diulang karena peningkatan kemampuan 

berhitung permulaan anak sudah tercapai, hampir semua  anak sudah dapat  

memahami angka,  dapat mengurutkan angka 1-5 dengan benar, dapat   

measukkan gambar kedalam tabung sesuai angka (mengenal konsep 

bilangan dengan benda) dengan tepat. Pada penelitian siklus II tingkat 

pencapaian peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak melalui 

permainan tabung angka dengan gambar yang disesuaikan dengan tema 

pembelajaran sudah baik yaitu 87% karena pencapaian peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan minimal 84%.  Hasil ini menunjukkan 

bahwa hasil penelitian berhasil karena peningkatan kemampuan berhitung 

permulaan anak sudah melebihi standar minimal penelitian. Hal ini 

menunjukkan bahwa denagan pemainan tabung angka dapat meningkatkan 

kemampuan brthitung permulaan anak di Kelompok Bermain Islam 

Miftahul Jannah Ngaliyan, Semarang. 
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Peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak melalui permainan 

tabung angka dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 22. Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak  
Indikator Sub Indikator Prasiklus Siklus I SiklusII 

1. Membilang / menyebut 

urutan bilangan dari 1-

5 

a. Menyebutkan   

angka 1-5. 

54% 77% 84% 

b. menebak bilangan 

berikutnya dari 

sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

38% 62% 92% 

c. Mengurutkan angka 

1-5 

46% 69% 84% 

d. Dapat membedakan 

angka 1-5 

54% 62% 84% 

2. Membilang dengan 

menunjuk (mengenal 
konsep bilangan 

dengan benda-benda 

sampai 5) 

a. Membilang 

/menghitung benda 
sesuai jumlahnya 

yang ada dengan 

benar 

46% 54% 84% 

b. Dapat  memasukkan 

benda kedalam 

tabung secara acak 

sesuai angka yang 

tertera dalam tabung 

30% 62% 92% 

c. Melaksanakan 

perintah guru 

mengambil benda  

sesuai angka yang 
disebutkan 

46% 69% 84% 

3. Menunjuk urutan benda 

untuk bilangan (sampai 

5) 

a.  Meletakkan angka 

kedalam kumpulan  

benda yang sesuai 

(sampai 5) 

54% 76% 92% 

b. Mengurutkan 

benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

30% 62% 84% 

c. Menyebutkan angka 

sesuai jumlah benda 

yang ditunjuk guru 

46% 69% 92% 

4. Menghubungk  

an/memasangkan 
lambang bilangan 

dengan benda  

 

a. Meletakkan benda  

kedalam tabung 
secara urut  sesuai 

angka yang tertera. 

53% 61% 84% 

 b. Memasangkan 

benda dengan 

angka yang sesuai 

46% 69% 84% 

Presentase rata-rata peningkatanan kemampuan  

berhitung permulaan anak  

53% 66% 86% 

Keterangan  - Belum 

tercapai 

Sudah 

tercapai 
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Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berhitung 

permulaan anak yang tuntas sebesar 45%, setelah dilakukan penelitian 

siklus I meningkat menjadi 66% yaitu mengalami peningkatan sebesar 

21% dan dilakukan penelitian kembali pada siklus II presentasi 

ketuntasan anak menjadi 86% mengalami peningkatan sebesar 20%. 

Peningkatan hasil penelitian dapat disajikan pada grafik berikut: 

 

Gambar 20.Grafik Peningkatan Hasil Penelitian 

Berdasarkan grafik diatas sebelum diberi tindakan menunjukkan 

presentase kemampuan berhitung permulaan anak sebesar 53%, setelah 

diberi tindakan pada siklus I melalui permainan tabung angka dengan 

menggunakan gambar benda yang disesuaikan dengan tema, kemampuan 

berhitung permulaan anak meningkat menjadi 66%. Peneliti kemudian 

memberi tindakan pada siklus II dengan permainan tabung angka 

menggunakan gambar dan benda asli yang disesuaikan dengan tema 

pembelajaran, kemampuan berhitung permulaan anak meningkat menjadi 
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86% . Hasil peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak sebesar 

86% penelitian dinyatakan berhasil karena sudah melebihi target penelitian 

sebesar 80%. 

B. Pembahasan 

 Permainan tabung angka untuk meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan sebagai sumber belajar, anak dapat menumbuhkan kemampuan 

berhitung permulaan melalui permainan ini. Kegiatan ini dilaksanakan 

melalui media tabung angka dengan benda yang disesuaikan dengan tema. 

Anak akan belajar mengenal angka melalui permainan yang 

menyenangkan  sehingga dapat meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaannya. Peningkatan  berhitung permulaan melalui permainan 

tabung angka yang dilakukan dengan mengunakan media yang menarik 

akan  membuat anak tertarik  untuk mengikutinya. Anak-anak terlihat 

senang dalam mengikuti permainan tabung angka, mereka antusias dalam 

bermain tabung angka, menebak angka, memasukkan benda yang sesuai 

dengan angka yang ada pada tabung angka, mengenal angka 1-5, 

menyebutkan bilangan berikutnya dari sebuah baris bilangan (sampai 5),  

mengurutkan angka 1-5, membedakan angka 1-5, membilang atau 

menghitung benda sesuai jumlahnya yang ada dengan benar, memasukkan 

benda kedalam tabung sesuai angka yang tertera dalam tabung, 

melaksanakan perintah guru mengambil sesuai angka yang disebutkan, 

meletakkan angka kedalam kumpulan  benda yang sesuai (sampai 5), 

mengurutkan benda atau kumpulan benda dari 1-5, menyebutkan angka 
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sesuai jumlah benda yang ditunjuk guru, meletakkan benda  kedalam 

tabung sesuai angka yang tertera, memasangkan benda dengan angka yang 

sesuai. 

       Penerapan permainan tabung angka untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan memberi kesempatan pada anak untuk 

mengenal angka dengan cara yang menyenangkan. Permainan tabung 

angka memiliki beberapa kelebihan antara lain dapat dimainkan secara 

kelompok maupun individu, dengan menggunakan benda yang disesuaikan 

dengan tema pembelajaran sehingga dapat lebih menarik karena benda 

yang digunakan bervariasi. Anak merasa lebih senang dan tertarik belajar 

berhitung karena dilakukan dengan bermain . 

     Hurlok (1999) menyatakan bahwa perkembangan awal menentukan 

perkembangan selanjutnya. Lima tahun pertama pada kehidupan 

merupakan peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Anak yang 

terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya diawal perkembangannya 

diramalkan akan melaksanakan tugas-tugas perkembangan selanjutnya 

dengan baik. 

 Penelitian lain  yang relevan dengan peningkatan berhitung 

permulaan anak melalui permainan tabung angka antara lain: Peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan melalui permainan sangat efektif 

untukanak usia dini, seperti yang dilakukan Suryati (2012)  yang 

melakukan penelitian di TK PGRI  Mekarsari Sumedang dengan judul 
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“Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui 

Permainan Tradisional Sondah. “Penelitian yang hampir sama juga 

dilakukanoleh Amanda (2013) dilakukandi kecamatan Cidadap Kota 

Bandung dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Usia 

Dini Melalui Permainan Book Scavenger Hunt”.  

       Santika (2013) dalam jurnal Universitas Pendidikan Indonesia yang 

berjudul “Meningkatkan kemampuan Berhitung Permulaan Anak Melalui 

Pemanfaatan Lingkungan Sekitar” dan Umi Safiroh (2012) dalam jurnal  

Universitas Terbuka yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Berhitung Permulaan Melalui Metode Jarimatika Pada Anak Kelompok B 

TK Aisyiyah 06 Cilopadang Kabupaten Cilacap juga menyatakan hal yang 

sama. Upaya meningkatkan kemampuan anak dalam berhitung permulaan 

melalui metode jarimatika pada kelompok B TK Aisyiyah 06 Cilopadang, 

telah memberikan hasil yang memuaskan. Hal tersebut terbukti dari 

rekapitulasi penilaian kemampuan anak dalam berhitung menggunakan 

metode jarimatika. Pada studi awal hanya 4 anak atau 27% dari 15 anak, 

pada siklus I anak yang mampu dan paham mencapai 47% atau 7 anak, 

jadi prestasi anak dari studi awal ke siklus I bertambah 3 anak atau 20%. 

Peningkatan kemampuan anak dalam berhitung menggunakan metode 

jarimatika yang cukup baik terlihat pada siklus II yaitu mencapai 80% atau 

12 anak dari 15 anak. Dengan demikian dapat disimpulkan peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan pada anak dapat juga dilakukan melaui 

permainan tabung angka. 
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Dalam penelitian ini, guru memberikan permainan tabung angka 

untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan  yang dimiliki anak 

agar dapat berkembang. Dalam kegiatan permaina ini anak diberikan 

kesempatan untuk dapat mengenal angka dan menghitung langsung benda 

yang ada, anak juga diberikan kesempatan untuk mencocokkan angka dan 

benda yang sudah diambil dalam permainan bersama-sama dan menebak 

angka yang ditunjukkan guru diakhir permainan. Selain itu guru 

memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk 

anak, dengan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan akan 

memberikan pengaruh besar terhadap anak untuk dapat mengikuti 

pembelajaran melaui permainan tabung angka.  

Dalam kegiatan pembelajaran guru memberikan pengalaman 

kepada anak seperti memberikan contoh gambar nyata tentang benda atau 

tema yang sedang dibahas, memberikan contoh gambar-gambar yang 

dapat menstimulasi perkembangan anak, dan memberi penghargaan 

kepada anak yang mau bermain serta motivasi untuk dapat bermain 

dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan teori belajar stimulus respon 

yang dikembangkan oleh Edward (Hamdani, 2011: 288). Teori ini 

menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses 

pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar akan lebih 

berhasil apabila respon anak terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa 

senang atau kepuasan. Rasa senang atau puas bisa timbul karena anak 

mendapat pujiaan sehingga mereka  merasa puas  dari kesuksesan yang 
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telah diraihnya. Hal ini akan mengantar mereka kejenjang kesuksesan 

berikutnya. 

        Banyak anak  yang dapat  meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan dalam dirinya. Kemampuan tersebut berkembang ketika guru 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba langsung permainan 

tabung angka dengan menggunakan benda-benda atau gambar yang 

disesuaikan dengan tema pembelajaran. Peningkatan kemampuan 

berhitung permulaan anak dilaksanakan melalui permainan yang 

menyenangkan untuk anak, sehingga anak merasa senang dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran melalui permainan dan kemampuan 

berhitung permulaan anak dapat berkembang secara optimal.  

       Penerapan permainan tabung angka untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan sesuai dengan teori belajar John Dewey  

(Hamdani, 2011: 98) yang menyatakan bahwa “pengalaman belajar 

tampak ketika anak memiliki kesempatan untuk beraktivitas fisik yang 

menggerakkan mereka untuk bermain”. Dengan demikian belajar akan 

terjadi jika anak terlibat aktif dan mengambil bagian dari setiap tahap 

kegiatannya, misalnya untuk belajar berhitung anak tidak pasif 

mendengarkan penjelasan guru saja tetapi secara aktif terlibat dalam 

kegiatan mengidentifikasi benda-benda tertentu, berpikir mengenal 

jumlahnya, menghitung benda-benda itu. Anak memiliki pengalaman 

melihat wujud benda, memegangnya, memindahkannya, 

mengelompokkannya, memisahkannya dan menyatukannya kembali dalam 
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hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Saat terlibat dalam suatu aktivitas secara 

aktif anak mencatat banyak hal dalam pikirannya.  

       Penelitian ini membuat  anak tidak hanya mampu mendengarkan 

penjelasan guru, namun anak juga dapat menghitung secara langsung 

benda sesuai angka yang ada serta mengenal dan mengurutkan angka 

dengan permainan yang menyenangkan. Anak memperoleh pengalaman 

belajar berhitung yang menyenangkan melalui permainan, sehingga anak 

dapat mengembangkan kemampuan berhitungnya dengan baik. 

Berdasarkan hasil data penelitian  menunjukkan bahwa permainan tabung 

angka  dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak di 

Kelompok Bermain  Miftahul Janna, Ngaliyan, Semarang. Hal ini sesuai 

dengan teiori Piaget (Suyanto, 2005)  yang menyatakan “pengenalan 

matematika sebaiknya dilakukan melalui pengunaan benda-benda kongkrit 

dan pembiasaan”. Pengenalan matematika secara kongkrit membuat anak 

dapat memahami matematika seperti mengenal bilangan, menghitung dan 

operasi bilangan.  

        Penelitian serupa juga berhasil dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan yang mampu meningkatkan kemampuan 

anak sebesar 80 % dalam jurnal  Universitas Terbuka yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Berhitung Permulaan Menggunakan Strategi 

Bermain Stick Angka di TK Lestari Mulyo Desa Kepohkencono 

Pucakwangi Pati”,  dalam  jurnal tersebut penulis mengutip pendapat 

Maria Montesori  yang menyatakan  bahwa ”anak-anak belajar melalui 
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tangannya”. Karena itulah, bila guru menjelaskan sebuah materi 

diharapkan anak-anak mengenal yang konkret, semi abstrak dan abstrak. 

Montesori berprinsip pendidikan harus berpegang pada keseimbangan 

(cosmic plan). Karena itu dia menciptakan alat peraga yang berupa 

duplikasi. Untuk menjelaskan tentang pohon, guru tidak harus menebang 

pohon melainkan dengan alat peraga. Umi dan Aryati (2011) dalam jurnal 

penelitian Humanira Universitas Muhammadiyah  Surakarta yang berjudul 

“Implementasi Pembelajaran Calistung Permulaan bagi Anak Play Group 

Aisiyah di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo menyatakan “pembelajaran 

berhitung permulaan hendaknya dikemas dalam bentuk permainan yang 

edikatif”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan permainan  berhitung yang 

edukatif dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak 

secara optimal. 

Hal ini dapat didukung dengan hasil pengamatan siklus I dan II pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 23. Hasil Penelitian Siklus I dan II 

Indikator Sub Indikator Siklus I SiklusII 

1. Membilang / menyebut 

urutan bilangan dari 1-

5 

a. Menyebutkan   

angka 1-5. 

77% 84% 

b. menebak bilangan 

berikutnya dari 

sebuah baris 

bilangan (sampai 5). 

62% 92% 

c. Mengurutkan angka 

1-5 

69% 84% 

d. Dapat membedakan 

angka 1-5 

62% 84% 

2. Membilang dengan 

menunjuk (mengenal 
konsep bilangan 

dengan benda-benda 

sampai 5) 

a. Membilang 

/menghitung benda 
sesuai jumlahnya 

yang ada dengan 

benar 

54% 84% 
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b. Dapat  memasukkan 

benda kedalam 

tabung  secara acak 

sesuai angka yang 
tertera dalam tabung 

62% 92% 

c. Melaksanakan 
perintah guru 

mengambil benda  

sesuai angka yang 

disebutkan 

69% 84% 

3. Menunjuk urutan benda 

untuk bilangan sampai 

5 

a.  Meletakkan angka 

kedalam kumpulan  

benda yang sesuai 
(sampai 5) 

77% 92% 

b. Mengurutkan 

benda/kumpulan 

benda dari 1-5 

62% 84% 

c. Menyebutkan angka 

sesuai jumlah benda 

yang ditunjuk guru 

69% 92% 

4. Menghubungk  

an/memasangkan 

lambang bilangan 
dengan benda  

 

a. Meletakkan benda  

kedalam tabung  

secara urut sesuai 
angka yang tertera. 

62% 84% 

 b. Memasangkan benda 

dengan angka yang 

sesuai 

69% 84% 

Presentase rata-rata peningkatanan kemampuan  

berhitung permulaan anak  

66% 87% 

Keterangan  Belum 

tercapai 

Sudah 

tercapai 

 

Berdasarkan data di atas, ada 12 indikator yang diamati dengan hasil 

sebagai berikut: 

  Pada proses pembelajaran siklus I dan II, melalui permainan tabung 

angka pada indikator  mengenal angka (1-5 ) pada siklus I kemampuan 

anak sebesar 77% pada siklus ke II meningkat menjadi 84%,  

menyebutkan bilangan berikutnya dari sebuah baris bilangan (sampai 5) 

pada siklus I kemampuan anak sebesar 62%  pada siklus ke II meningkat 

menjadi  92%, mengurutkan angka ( 1-5) pada siklus I kemampuan anak 

sebesar 69% pada siklus ke II meningkat menjadi  84%, dapat 

membedakan angka (1-5) pada siklus I kemampuan anak sebesar 62% 
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pada siklus ke II meningkat menjadi 84%, membilang/menghitung benda 

sesuai jumlahnya dengan benarpada siklus I kemampuan anak sebesar 

54% pada siklus ke II meningkat menjadi 84%, dapat memasukkan benda 

kedalam tabung secara acak sesuai angka yang tertera dengan benarpada 

siklus I kemampuan anak sebesar 62% pada siklus ke II meningkat 

menjadi 92%, melaksanakan perintah guru mengambil benda sesuai angka 

yang disebutkan pada siklus I kemampuan anak sebesar 69% pada siklus 

ke II meningkat menjadi 84%, meletakkan angka kedalam kumpulan 

benda yang sesuai ( sampai 5) pada siklus I kemampuan anak sebesar 77% 

pada siklus ke II meningkat menjadi 92%, mengurutkan benda/kumpulan 

benda (dari 1-5) pada siklus I kemampuan anak sebesar 62% pada siklus 

ke II meningkat menjadi 84%, menyebutkan angka sesuai jumlah benda 

yang ditunjuk gurupada siklus I kemampuan anak sebesar 69% pada siklus 

ke II meningkat menjadi 92%, meletakkan benda kedalam tabung  secara 

urut sesuai angka yang tertera pada siklus I kemampuan anak sebesar 77% 

pada siklus ke II meningkat menjadi 84%, memasangkan benda dengan 

angka yang sesuaipada siklus I kemampuan anak sebesar 69% pada siklus 

ke II meningkat menjadi 84%. 

     Dari pemaparan di atas serta berdasarkan hasil penelitian pada 

kondisi awal, dapat diketahui bahwa melalui permainan tabung angka 

dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak di Kelompok 

Bermain Miftahul Jannah, Ngaliyan, Semarang. Presentase ketuntasan 

belajar sebelum diberikan tindakan menunjukkan 54%. Setelah diberikan 
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tindakan pertama melalui permainan tabung angka yang disesuaikan 

dengan tema, kemampuan berhitung anak meningkat menjadi 66%. Guru  

memberikan tindakan kedua melalui permainan tabung angka dengan 

benda-benda disesuaikan degan tema pembelajaran, kemampuan berhitung 

anak meningkat menjadi 87%. Dengan hasil peningkatan menjadi 87% ini 

penelitian dinyatakan berhasil karena melebihi target penelitian sebesar 

80%. 

C. Keterbatasan Penelitian 

     Peneliti kurang mendapatkan kesempatan waktu  untuk menerapkan  

pembelajaran berhitung permulaan secara rutin karena padatnya kegiatan 

pembelajaran  di Kelompok Bermain Islam Miftahul Jannah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

         Penelitian tindakan kelas tentang Peningkatan Kemampuan 

Berhitung Permulaan Anak melalui Permainan Tabung Angka di Kelompok 

Bermain Miftahul Jannah Ngaliyan, Semarang telah dilaksanakan dalam dua 

siklus kegiatan, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut  

Permainan tabung angka berhasil meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan anak di Kelompok Bermain Miftahul Jannah Ngaliyan, 

Semarang karena permainan merupakan salah satu metode yang efektif 

dalam pembelajaran untuk menyampaikan pengetahuan kepada anak usia 

dini. Anak mempelajari banyak hal dengan sendirinya  melalui kegiatan 

permainan misalnya mengenal angka, mengitung benda, mengurutkan angka 

dan lain sebagainnya. 

     Permainan tabung angka mempunyai pengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan berhitung permulaan anak, hal ini dapat dilihat 

dari hasil penelitian yaitu melalui permainan tabung angka yang dilakukan 

misalnya: Permainan tabung angka dengan menggunakan gambar awan 

sesuai dengan tema alam semesta dan  dangan menggunakan sikat gigi 

sesuai dengan tema kebersihan diri. Kemampuan berhitung permulaan anak 

sebelum diberi tindakank masih kurang karena banyak anak belum bisa 

mengenal konsep angka, membedakan anggka 1-5, sehingga kemampuan 
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berhitung permulaan anak belum mengalami peningkatan sesuai dengan 

yang diharapkan. Kemudian guru memberikan tindakan kedua melalui 

kegiatan permainan tabung angka dengan menggunakan benda sesuai 

dengan tema, dengan kegiatan ini anak mampu meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan dalam dirinya dengan baik. Melaui kegiatan permainan 

tabung angka tersebut dapat dilihat bahwa peningkat kemampuan berhitung 

permulaan   anak di Kelompok Bermain Miftahul Jannah Ngaliyan, 

Semarang dapat mencapai target yang sudah ditentukan. 

 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dan dengan 

adanya saran-saran tersebut besar harapan penulis untuk dapat membawa 

kemajuan dibidang pendidikan khususnya program Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini: 

1. Bagi guru 

a. Guru  hendaknya dapat memberikan kegiatan pembelajaran 

berhitung pernulaan  yang lebih menarik dan inovatif utnuk anak 

misalnya: melalui permainan tabung angka maupun permainan lain 

yang menarik minat anak untuk belajar berhitung permulaan.  

b. Guru hendaknya dapat menciptakan media pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan supaya anak tertarik dan senang saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran berhitung permulaan. 
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c. Guru hendaknya dapat meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan anak melalui permainan  menarik dan bervariasi yang 

dilakukan berulang-ulang sehingga anak dapat megenal konsep 

angka dan konsep berhitung dengan mmudah dan menyenangkan. 

2. Bagi orangtua 

a. Orangtua hendaknya menyediakan alat permainan yang menarik 

untuk memfasilitasi kegiatan belajar berhitung permulaan anak 

anak, misalnya tabung angka yang dibuat sendiri secara sederhana 

dengan gambar dan benda-benda yang menarik, kartu angka dan  

lain sebagainya. 

b. Orangtua hendaknya dapat menyempatkan waktu untuk bermain 

bersama anak dengan permainan yang dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan anak misalnya mengajak anak 

menghitung buah-buahan, sayuran dan lain sebagainnya. 

c. Orangtua hendaknya mampu memotivasi anak untuk memilih 

mainan dan permainan yang dapat menstimulasi semua aspek 

perkembangan anak termasuk permain yang menstimulasi 

kemampuan berhitung permulaan pada anak. 

3. Bagi anak didik 

Anak didik diharapkan dapat  berpartisipasi aktif dalam permainan 

tabung angka sehinnga dapat meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan pada dirinya. 
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4. Bagi Lembaga Sekolah  

Lembaga pendidikan anak usia dini diharapkan untuk meningkatkan 

peranannya dalam menyediakan media pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan guna meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan anak agar dapat berkembang optimal sesuai tahapan 

perkembangan anak. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti saelanjutnya hendaknya dapat memilih permainan yang 

menarik dan inovatif  yang dapat meningkatkan kemampuan anak 

secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/ MATAHARI 

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS I/PERTEMUAN I 

SELASA, 4 JUNI  2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Mulai meniru doa 

pendek sesuai dengan 

agamanya (NAM.2) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, mengapa, 

dimana) (Bhs.6) 

 Membilang/ 

menyebutkan urutan 

bilangan 1-5 (Kog.7) 

 Memahami 

I. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Menirukan doa 

mau makan 

 Menyanyi lagu 
“matahari 

terbenam” 

 Tanya jawab 
tentang “Manfaat 

Matahari”  

II. KEGIATAN INTI 

 

SENTRA SENI  

 Menyebutkan 
angka yang ada 

pada tabung angka 

 

 Guru dan anak 
 

 

 

 Anak 

 

 Anak 

 Gambar matahari 
dan anak-anak 

 Tabung angka, 
gambar  matahari 

dan anak 

 

 LKA, krayon 

 

 LKA, spidol 
 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Praktik 

langsung 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 Aufa 
o Sugeng  

 

 Puput 

o Tara 

 

 Sugeng 
o Tara 

 

 Kayla 
o Syarif 

 

 

 Aufa 
 

o Haikal 

 

 

Religius  

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

 

 

 

Rasa ingin tahu 
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perbedaan antara dua 

hal dari jenis yang 

sama (kog.5) 

 

 

 

 Mulai menunjukkan 

sikap berbagi, 

membantu, 

bekerjasama (SE.3) 

 Hafal beberapa lagu 

anak sederhana 

(Bhs.1) 

dan memasukkan 

gambar matahari 

kedalam tabung 

angka. 

 Mewarnai gambar  

matahari  

 Melingkari gambar 
matahari  

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum 
makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 

“menyebutkan dan 

menyayangi 

ciptaan Tuhan” 

 Doa mau pulang 

 Pesan-pesan 

 

 Anak 

 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 

 

 

 

 Anak 
 

 Anak  
 

 

 

Observasi 

 

 

 

Hasil 

Karya 

 

 

Hasil karya 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 Aufa 

o Tara 

 

 

 Icha 
o Haikal 

 

 

 

 

 

 Puput 
 

o Tara 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

Bekerja keras 

 

Tanggung jawab 

 

Toleransi 

 

 

Kreatif  

 

               Semarang, 4  JUNI 

2013 

Guru Kelas              Peneliti  

 

(Nuni Handayani)             (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/BULAN  

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS I/PERTEMUAN II 

RABU, 5 JUNI  2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, 

mengapa, dimana) 

(Bhs.6) 

 Membilang  / 

menyebut urutan 

bilangan 1 sampai 

5(Kog.7) 

 Menyebut dan 

menunjukkan 

I. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Tepuk “Anak 

Sholeh” 

 Tanya jawab “bulan” 
 

II. KEGIATAN 

INTI 

 

SENTRA PERSIAPAN  

 Bercerita tentang 
“Aku sayang  teman 

 Permainan tabung 
angka  memasukkan 

bentuk bulan dan 

mengurutkan angka 

 

 Guru dan anak 
 

 

 

 Anak 

 Buah-buahan  
 

 Guru, buku cerita 
bergambar dan 

anak 

 

 Tabung angka. 

 Anak 

 

 

 Air, lap dan sabun 
 

 

 

 

 

Observasi 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

Praktik 

langsung 

 

 Khansa 
o sugeng 

 

 Kayla 

o Tara 

 

 Aufa 
o Syarif 

 

 

 Kinaan 
o Haikal 

o Syarif 

o Icha 

 

 

 Khansa 

 

Religius  

 

 

Kreatif  

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

Mandiri  
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bentuk-bentuk 

geometri(Kog.13) 

 

 

 Mulai 

menunjukkan 

sikap berbagi, 

membantu, 

bekerjasama 

(SE.3) 

 

 

pada tabung. 

 

 Mengenal bentuk 

geometri 

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 
“menyayangi ciptaan 

Tuhan” 

 Doa mau pulang 

 

 

 

 

 

 

 Anak  

 

 

 Bekal anak 
 

 

 

 Anak 
 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

o Sugeng 

 

 

 

 Icha 

 

o Sugeng 

 

 

 Kinan 
 

o Haikal 

 

 

 

 

Bekerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi 

 

                

Semarang, 5 JUNI  2013 

Guru Kelas             Peneliti  

 

 

(Nuni Handayani)            (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/BINTANG  

 KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS I/PERTEMUAN III 

JUMAT , 7 JUNI  2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Hafal beberapa lagu 

anak sederhana 

(Bhs.1) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, 

mengapa, dimana) 

(Bhs.6) 

 Menuang air, pasir, 

atau biji-bijian ke 

dalam tempat 

III. KEGIATAN 

AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Menirukan QS. Al-

Fatikhah 

 Menyanyi “Bintang 
kecil” 

 Tanya jawab 
tentang”bintang” 

 

IV. KEGIATAN INTI 

 

SENTRA BAHAN 

ALAM  

 Mengisi air ke 
dalam botol 

 

 Guru dan anak 
 

 Anak 

 

 Anak 
 

 Gambar bintang  
 

 Air, botol, corong 
dan gelas  

 

 Tabung angka  

 Anak, sajadah  
 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 Zahra 
o Sugeng 

 

 Kayla 

o Tara 

 

 Aufa 
o Tara 

 

 Aufa 
 

o Sugeng 

 

 

 

 

 Kayla 

 

Religius  

 

 

Kreatif  

Rasa ingin tahu  

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

Tanggung jawab 
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penampung 

(mangkok, ember) 

(Fm15)  

 Membilang  / 

menyebut urutan 

bilangan 1 sampai 

5(Kog.7) 

 Meniru pelaksanaan 

ibadah secara 

sederhana (MA.5) 

 Mulai menunjukkan 

ekspresi menyesal 

ketika melakukan 

kesalahan (Se11)    

 Mengurutkan 

angka1-5 dalam 

tabung angka dan 

memasukkan 

bentuk bintang  

kedalam tabung 

sesuai angka. 

 Belajar sholat  

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum 
makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 

“meminta maaf saat 

melakukan 

kesalahan” 

 Doa mau pulang 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 
 

 

 

 Anak 

 

 

Praktik 

langsung 

 

Hasil karya 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

o Haikal 

o Syarif 

o Tara 

o Khansa 

 

 Puput 

o Syarif 

 

 Aufa 
o Sugeng 

 

 

 

 Kinan 
o Tara 

 

 

 

 

Bekerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi  

              

              Semarang, 7 JUNI  2013 

Guru Kelas             Peneliti  

 

(Nuni Handayani)            (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA/ HUJAN  

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS I/PERTEMUAN IV 

SABTU, 8 JUNI 2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Hafal beberapa lagu 

anak sederhana 

(Bhs.1) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, 

mengapa, dimana) 

(Bhs.6) 

 Membilang  / 

menyebut urutan 

bilangan 1 sampai 

I. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Menirukan QS. Al-

Fatikhah 

 Tanya jawab “ 
manfaat dan 

bahaya hujan” 

 Menyanyi “tik-tik 
bunyi hujan” 

 

II. KEGIATAN INTI 

 

SENTRA  SENI 

 Bermain tabung 
angka 

memasukkan 

 

 Guru dan anak 
 

 Anak 

 

 

 Anak 
 

 

 Akar tanaman  
 

 Guru, buku cerita 
bergambar dan 

anak 

 Anak, guru, 

sajadah 

 

 HVS, pewarna, air 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 Khansa 
o Sugeng 

 

 Kayla 

o Tara 

 Aufa 
o Haikal 

 Puput 
o Tara 

 

 

 

 

 oby 

 Kinan 

o Tara 

o Icha 

 

 

Religius 

 

 

Kreatif  

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 
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5(Kog.7) 

 Mewarnai bentuk 

gambar sederhana ( 

Sn.5) 

 

 Mulai menunjukkan 

ekspresi menyesal 

ketika melakukan 

kesalahan (Se11) 

 

 

bentuk awan sesuai 

angka kedalam 

tabung  

 Mengenal huruf 

hijjaiyah 

 Mewarnai  gambar 
awan  

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum 
makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 

“meminta maaf 

saat melakukan 

kesalahan” 

 Doa mau pulang 
 

dan sedotan 

 

 

 Anak 

 

 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 

 

 

 

 Anak 
 

 

Praktik 

langsung 

 

Hasil Karya 

 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 Khansa 

o Sugeng 

 

 Aufa 
o Sugeng 

 

 

 Icha 
o Sugeng 

 

 

 

 Kinan 

o Haikal 

 

 

 

 

Religius  

 

 

Bekerja keras 

 

 

 

 

Toleransi  

              Semarang, 8  Juni 2013 

Guru Kelas             Peneliti  

 

 

(Nuni Handayani)           (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA /HUJAN  

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS I/PERTEMUAN V 

SENIN, 10 JUNI  2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Mulai mengikuti 

pola tepuk tangan 

(kog 10) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, 

mengapa, dimana) 

(Bhs.6) 

II. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Menirukan QS. Al-
Fatihah 

 Tepuk “hujan  

 Tanya jawab”proses 
terjadinya hujan” 

 

III. KEGIATAN 

INTI 

 

SENTRA PERSIAPAN 

 Bermain tabung 

angka”menghitung  

gambar payung  yang 

 

 Guru dan anak 
 

 Anak 
 

 Anak 

 

 Gambar prioses 
terjadinya hujan  

 

 Tabung angka  ,   
kertas bentuk 

awan 

 

 Buku bergambar, 
krayon 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 Aufa 
o Sugeng 

 Kayla 
o Haikal 

 Puput 

o Tara 

 Sugeng 
o Tara 

 

 

 

 

 Kayla 
o Icha 

 

 

 

Religius  

 

 

 

Kreatif 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 
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 Membilang dengan 

menunjuk( 

mengenal konsep 

bilangan dengan 

benda sampai 5) 

(Kog.8)  

 Mengikuti gerak 

tari sederhana 

sesuai irama musik 

(Sn.21) 

 Merobek bebas 

(Fm.7) 

 

 Bersabar 

menunggu giliran 

(Se 7) 

 

 

ada dalam tabung. 

 

 Menari ”aku anak 

sehat” 

 Merobek  bebas 
untuk ditempel 

(kolase awan) 

 Evaluasi 

 

 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum makan  

 Makan bekal 

 

IV. PENUTUP 

 Character building 
“sabar menunggu 

giliran” 

 Doa mau pulang 

 

 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 
 

 Anak 

 

 

Hasil karya 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

 Aufa 

o Sugeng 

 

 Kayla 
o Syarif 

 

 

 Kinan 
o Sugeng 

 

 

 

 

 Puput 

o Syarif 

 

Bekerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi 

 

 

  

                

Semarang, 10 Juni  2013 

Guru Kelas              Peneliti  

 

 

(Nuni Handayani)            (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : ALAM SEMESTA /ANGIN  

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS I/PERTEMUAN VI 

SELASA, 11 JUNI  2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Hafal beberapa lagu 

anak sederhana 

(Bhs.1) 

 

 Mengelompokkan  

bentuk geometri 

(Kog.14) 

 Meniru gerakan 

senam sederhana 

seperti meniru 

gerakan pohon, 

kelinci melompat 

(FM.10) 

I. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Meniru mengucap 

dua kalimat 

syahada 

 Tanya jawab “ 
angin” 

 Menirukan pohon 
tertiup angin  

 

II. KEGIATAN INTI 

 

   SENTRA BAHAN 

ALAM  

 Bermain tabung 
angka “ 

 

 Guru dan anak 
 

 Anak 

 

 Anak 
 

 

 

 Tabung angka,dan 
bentuk geometri  

 

 

 Anak, tape, kaset 

 Kertas gambar, 

lem kertas dan 

pewarna  

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Praktik 

langsung 

 

 

 

 

 Kinan 
o Sugeng 

 aufa 

o Tara 

 Puput 
o  oby 

 Kinan 
o  Syarif 

 

 

 

 

 

 kayla 
o Syarif 

 

 

 

Religius  

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

Mandiri  
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 Melukis dengan 

jari(Sn.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 Bersabar menunggu 

giliran (Se.7) 

 

 

memasukkan 

bentuk kipas 

kedalam tabung 

sesuai angka” 

  Menari “Bis Kota” 

 Melukis dengan 
jari  

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum 
makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 

“sabar menunggu 

giliran” 

 Doa mau pulang 
 

 

 

 

 Anak 

 

 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 

 

 

 

 Anak 
 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 Icha 

 

o Syarif 

 

 

 

 

 Zahra 
o Sugeng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi  

                

Semarang, 11 Juni  2013 

Guru kelas             Peneliti  

 

  (Nuni Handayani)           (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : PENGAYAAN/KEBERSIHAN BADAN  

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS II/PERTEMUAN I 

RABU, 12 JUNI 2013 

 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Mulai meniru doa 

pendek sesuai 

dengan agamanya 

(NAM.2) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, mengapa, 

dimana) (Bhs.6) 

 Membilang/ 

III.  KEGIATAN 

AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Menirukan doa 

mau makan 

 Menyanyi lagu 
“bangun tidur ” 

 Tanya jawab 
tentang “menjaga 

kbersihan  gigi ”  

IV. KEGIATAN INTI 

 

SENTRA SENI  

 Menyebutkan 

 

 Guru dan anak 
 

 

 

 Anak 

 

 Anak 

 Gambar matahari 

dan anak-anak 

 Tabung angka, 
gambar  matahari 

dan anak 

 

 LKA, krayon 
 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Praktik 

langsung 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 Khansa 

o Sugeng 

 Kayla 

o Tara 

 Puput 

o oby 

 Kinan 

o Tara 

 

 

 

 

 Aufa 

o Syarif 

 

Religius  

 

 

 

 

 

 

Mandiri  

 

 

 

Rasa ingin tahu 
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menyebutkan urutan 

bilangan 1-5 (Kog.7) 

 Memahami 

perbedaan antara dua 

hal dari jenis yang 

sama (kog.5) 

 

 

 

 Mulai menunjukkan 

sikap berbagi, 

membantu, 

bekerjasama (SE.3) 

 Hafal beberapa lagu 

anak sederhana 

(Bhs.1) 

angka yang ada 

pada tabung angka 

dan memasukkan 

sikat gigi kedalam 

tabung sesuai 

angka . 

 Mewarnai gambar 
pasta gigi 

 Melingkari gambar 
alat kebersihan gigi 

(sikat gigi, pasta 

gigi) 

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum 
makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 

“menyebutkan dan 

menyayangi 

ciptaan Tuhan” 

 Doa mau pulang 

 LKA, spidol 

 

 

 Anak 
 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 
 

 

 

 Anak 
 

 Anak  

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Hasil 

Karya 

 

 

Hasil karya 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 Zahra 

o Haikal 

 

 

 Oby 

o Haikal 

 

 

 

 

 

 Kinan 

o Sugeng 

 

 

 Kayla 

o Tara 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

Bekerja keras 

 

Tanggung jawab 

 

Toleransi 

 

 

Kreatif  
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 Pesan-pesan 

 

              Semarang, 12 Juni 2013 

Guru Kelas             Peneliti  

 

(Nuni Handayani)            (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : PENGAYAAN /KEBERSIHAN BADAN  

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS II/PERTEMUAN II 

KAMIS , 13 JUNI  2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, mengapa, 

dimana) (Bhs.6) 

 Membilang  / 

menyebut urutan 

bilangan 1 sampai 

5(Kog.7) 

 

 

 

 Mengunting 

V. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Tepuk “Anak 

Sholeh” 

 Tanya 
jawab”menjaga 

kebersihan 

rambut” 

 

VI. KEGIATAN INTI 

 

SENTRA PERSIAPAN  

 Bercerita tentang 
“Aku bisa mandi 

sendiri” 

 Permainan tabung 

 

 Guru dan anak 
 

 

 

 Anak 

 Buah-buahan  
 

 Guru, buku cerita 
bergambar dan 

anak 

 

 Tabung angka. 

 Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

Praktik 

langsung 

 

 Zahra 
o Syarif 

 Puput 

o Tara 

 Kayla 
o Haikal 

 

 

 Khana 
o Oby 

 

 Kinan 
o Tara 

 

 

 

 

 

Religius  

 

 

Kreatif  

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

Mandiri  
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sederhana (FM.6) 

 Mulai 

menunjukkan 

sikap berbagi, 

membantu, 

bekerjasama   

(SE.3) 

 

 

angka  

memasukkan 

bentuk /gambar 

shampoo dan 

mengurutkan 

angka pada 

tabung. 

 mengunting garis 

lurus 

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum 

makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character 
building 

“menyayangi 

ciptaan Tuhan” 

 Doa mau pulang 

 

 Kertas, gunting  

 

 

 

 

 

 Air, lap dan sabun 
 

 Anak  
 

 Bekal anak 

 

 Anak 
 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 Kayla 

o Syarif 

 

 

 

 

 

 

 Icha 
o Sugeng 

 

 

 Lala 
o Syarif 

 

 

 

Bekerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi 

 

                

Semarang, 13 Juni 2013 

Guru Kelas             Peneliti  

 

(Nuni Handayani)           (Sulistiyawati, A.ma ) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : PENGAYAAN/ KEBERSIHAN BADAN  

 KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUSII/PERTEMUAN III 

JUMAT , 14 JUNI   2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Hafal beberapa lagu 

anak sederhana 

(Bhs.1) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, 

mengapa, dimana) 

(Bhs.6) 

 Menuang air, pasir, 

atau biji-bijian ke 

dalam tempat 

VII. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Menirukan QS. Al-

Fatikhah 

 Tanya jawab 
tentang”peralatan 

mandi ” 

 

VIII. KEGIATAN INTI 

 

SENTRABAHANALAM  

 Bermain pasir  

 Mengurutkan 
angka1-5 dalam 

tabung angka dan 

memasukkan bentuk 

 

 Guru dan anak 
 

 Anak 

 

 Anak 
 

 Gambar bintang  
 

 Air, botol, corong 
dan gelas  

 

 Tabung angka  

 Anak, sajadah  
 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 Aufa 
o Sugeng  

 Puput 

o Tara 

 

 Sugeng 
o Tara 

 

 

 Kayla 
o Syarif 

 

 

 Aufa 
o Haikal 

 

 Kayla 

 

Religius  

 

 

Kreatif  

Rasa ingin tahu  

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

Tanggung jawab 
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penampung 

(mangkok, ember) 

(Fm15)  

 Membilang  / 

menyebut urutan 

bilangan 1 sampai 

5(Kog.7) 

 Meniru 

pelaksanaan ibadah 

secara sederhana 

(MA.5) 

 Mulai 

menunjukkan 

ekspresi menyesal 

ketika melakukan 

kesalahan (Se11)    

sabun mandi  

kedalam tabung 

sesuai angka. 

 Belajar sholat  

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 
“meminta maaf saat 

melakukan 

kesalahan” 

 Doa mau pulang 

 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 
 

 

 

 Anak 

 

 

Praktik 

langsung 

 

Hasil karya 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

o Syarif 

 

 

 Icha 

o Sugeng 

 

 

 

 Puput 
o Syarif 

 

 

 

 

 

Bekerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi  

              

              Semarang, 14  Juni  2013 

Guru Kelas             Peneliti  

 

 

(Nuni Handayani)           (Sulistiyawati, A.Ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : PENGAYAAN / KEBUTUHAN   

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS II/PERTEMUAN IV 

SABTU, 15 JUNI  2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Hafal beberapa lagu 

anak sederhana 

(Bhs.1) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, 

mengapa, dimana) 

(Bhs.6) 

 Membilang  / 

menyebut urutan 

bilangan 1 sampai 

IV. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Menirukan QS. Al-

Fatikhah 

 Menyanyi”satu-dua” 

 Tanya jawab “ 
macam-macam  

pakaian  ” 

  

 

 

 

 

II. KEGIATAN INTI 

 

SENTRA  SENI 

 

 Guru dan anak 
 

 Anak 

 

 

 Anak 

 Contoh macam-
macam pakaian  

 

 

 

 Anak, guru,  
sajadah 

 

 HVS, pewarna, 

air dan sedotan 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 Khansa 
o sugeng 

 Kayla 

o Tara 

 Aufa 
o Syarif 

 Kinaan 
o Haikal 

 

 

 

 

 

 

 Icha 
o Tara 

 

 

Religius 

 

 

Kreatif  

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 
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5(Kog.7) 

 Mewarnai bentuk 

gambar sederhana ( 

Sn.5) 

 

 Mulai menunjukkan 

ekspresi menyesal 

ketika melakukan 

kesalahan (Se11) 

 

 

 Bermain tabung 

angka memasukkan 

bentuk  baju sesuai 

angka kedalam 

tabung  

 Mengenal huruf 
hijjaiyah 

 Mewarnai  gambar  

 Evaluasi 

 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum makan  

 Makan bekal 

 

IV. PENUTUP 

 Doa mau pulang 

 Pesan-pesan 
 

 

 Anak 

 

 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 

 

 

 

 Anak 
 

 

Praktik 

langsung 

 

Hasil 

Karya 

 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 Khansa 

o Haikal 

 

 

 Icha 
o Syarif 

 

 

 Kinaan 
o Sugeng 

 

 Zahra 

o Sugeng 

 

 

 

Religius  

 

 

Bekerja keras 

 

 

 

 

Toleransi  

              Semarang, 15 Juni 2013 

Guru Kelas             Peneliti  

 

 

(Nuni Handayani)           (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : PENGAYAAN/KEBUTUHAN  

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS II/PERTEMUAN V 

SENIN, 17 JUNI   2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Mulai mengikuti 

pola tepuk tangan 

(kog 10) 

 Menggunakan kata 

tanya dengan tepat 

(apa, siapa, 

bagaimana, 

mengapa, dimana) 

(Bhs.6) 

 Membilang dengan 

menunjuk( mengenal 

konsep bilangan 

V. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Menirukan QS. Al-

Fatihah 

 Tepuk “makanan” 

 Tanya 
jawab”macam-

macam  makan 

sehat ” 

VI. KEGIATAN INTI 

 

SENTRA 

PERSIAPAN 

 Bermain tabung 
angka”menghitung 

benda ( bentuk  

 

 Guru dan anak 
 

 Anak 

 

 Anak 
 

 Gambar proses 
terjadinya hujan  

 

 Tabung angka  ,   
kertas bentuk 

awan 

 

 Buku bergambar, 

krayon 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 Zahra 
o Sugeng 

 Kayla 

o Tara 

 Aufa 
o Tara 

 Aufa 
o Sugeng 

 

 

 Kayla 
o Syarif 

 

 

 Puput 

o Tara 

 Aufa 

 

Religius  

 

 

 

Kreatif 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

Bekerja keras 
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dengan benda 

sampai 5) (Kog.8)  

 Melukis dengan 

berbagai media 

(Sn.16) 

 

 Bersabar 

menunggu giliran 

(Se 7) 

 

 

buah) 

yang ada dalam 

tabung  

 Melukis rahasia 

dengan gambar 

makanan sehat. 

 Belajar sholat  

 Evaluasi 
III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum 
makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 

“sabar menunggu 

giliran” 

 Doa mau pulang 
 

 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 
 

 Anak 

 

Hasil karya 

 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 

Observasi 

o Sugeng 

 

 Kinan 

o Tara 

 

 

 

 Icha 
o Syarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi 

 

 

  

                

Semarang,  17 Juni  2013 

Guru Kelas             Peneliti  

 

 

(Nuni Handayani)           (Sulistiyawati, A.ma) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

TEMA/SUB TEMA : PENGAYAAN/ KEBUTUHAN 

KELOMPOK/SEMESTER : KB B/II 

SIKLUS II/PERTEMUAN VI 

SELASA, 18 JUNI  2013 

INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PENDIDIKAN 

NASIONALISME, 

KARAKTER 

BANGSA & 

KEWIRAUSAHAAN 

ALAT HASIL 

 

 Mulai meniru 

gerakan 

berdoa/sembahyang 

sesuai dengan 

agamanya (NAM.1) 

 Hafal beberapa lagu 

anak sederhana 

(Bhs.1) 

 

 

 

 Mengelompokkan  

bentuk geometri 

(Kog.14) 

 mencoba 

menceritakan 

perubahan benda 

III. KEGIATAN AWAL 

 Berbaris, doa 
sebelum belajar, 

salam 

 Meniru mengucap 

dua kalimat syahada 

 Tanya jawab “ 
Manfaat makanan 

sehat ” 

 Menyanyi”empat 
sehat lima sempurna” 

 

IV. KEGIATAN INTI 

 

 Bermain tabung 
angka “ memasukkan 

bentuk sendok  

kedalam tabung 

 

 Guru dan anak 
 

 Anak 

 

 Anak 
 

 

 

 Tabung 
angka,dan bentuk 

geometri  

 

 

 Anak, tape, kaset 
 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

Observasi 

 

 

 

Praktik 

langsung 

 

 

 

 Khansa 
o Sugeng 

 Kayla 

o Tara 

 Aufa 
o Haikal 

 Puput 
o Tara 

 

 

 

 Lala 
o Syarif 

 

 

 

 

 Khansa 

 

Religius  

 

 

 

Kreatif 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

Mandiri  
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jika dipanaskan 

dll(Kog.6) 

 Meniru gerakan 

senam sederhana 

seperti meniru 

gerakan pohon, 

kelinci melompat 

(FM.10) 

 

 

 

 

 Bersabar 

menunggu giliran 

(Se.7) 

 

 

sesuai angka” 

 Praktek mengoreng 

telur 

  Menari “anak sehat ” 

 Evaluasi 
 

III. ISTIRAHAT 

 Cuci tangan  

 Doa sebelum makan  

 Makan bekal 
 

IV. PENUTUP 

 Character building 

“sabar menunggu 

giliran” 

 Doa mau pulang 
 

 

 Anak 

 

 

 Air, lap dan sabun 

 Anak 

 Bekal anak 

 

 

 

 Anak 
 

Observasi 

 

 

Observasi 

 

 

 

 

 

Observasi 

o Sugeng 

 Aufa 

o Sugeng 

 

 

 Icha 
o Sugeng 

 

 

 

 Oby 
o Syarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleransi  

                

Semarang, 18  Juni  2013 

Guru kelas             Peneliti  

 

  (Nuni Handayani)           (Sulistiyawati, A.ma) 
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Suasana KB Islam Miftahul Jannah Ngaliyan, Semarang 

 

 

Gambar media tabung angka  
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Gambar anak sedang memperhatikan penjelasan guru  tentang permainan tabung 

angka dengan mengunakan gambar apel 

 

 

Gambar anak sedang memperhatikan penjelasan guru  tentang permainan tabung 

angka dengan mengunakan benda asli(sikat gigi) 
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Gambar anak sedang   mengurutkan angka 1-5 dengan tabung angka secara 

individu 

 

Gambar anak sedang  mengurutkan angka 1-5 berkelompok 
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Gambar anak bermain tabung angka secara individu 

 

Gambar anak sedang bermain tabung angka secara kelompok  
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Gambar guru memberikan penghargaan dan motivasi setelah anak bermain tabung 

angka 

 

 

Anak sudah dapat mengurutkan angka 1-5 dengan benar  
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Anak sudah dapat menghitung dan memasukkan benda kedalam tabung angka dengan 

benar  

 

 

 

 


