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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil penilaian perkembangan anak, yang menunjukkan bahwa 
kemampuan mengenal angka 1-10 pada anak kelompok TK Dharma Wanita Tunggangri Kabupaten 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018 masih sangat rendah. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah “Apakah permainan Stick Ice Cream dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka 1-10 
pada anak kelompok A di TK Dharma Wanita Tunggangri Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 
2017/2018”.  Tujuan penggunaan pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
kemampuan mengenal angka 1-10 pada anak kelompok A TK Dharma Wanita Tunggangri Kabupaten 
Tulungagung antara waktu sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan permainan stick ice cream untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka 1-10 pada 
anak kelompok A TK Dharma Wanita Tunggangri. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 
menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart dengan subjek penelitian anak kelompok A TK 
Dharma Wanita Tunggangri yang berjumlah 10 anak. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, 
dengan ketuntasan belajar anak didik pada siklus I 30%, yaitu masuk dalam kategori kurang 
meningkat sehingga dilakukan pada siklus II. Pada siklus II hasil ketuntasan belajar anak mencapai 
70%, yaitu masuk dalam kategori cukup meningkat. Pada siklus III hasil ketuntasan belajar anak 
mencapai 90%, yaitu masuk dalam kategori meningkat. Berdasarkan hasil penelitian  disini dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan mengenal angka 1-10 pada anak kelompok A TK Dharma Wanita 
Tunggangri Kabupaten Tulungagung tahun pelajaran 2017/2018 dapat ditingkatkan melalui permainan 
stick ice cream. 

 

Kata kunci: kemampuan mengenal angka, permainan stick ice cream 
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I. LATAR BELAKANG

Taman Kanak-Kanak (TK) 

merupakan bentuk pendidikan anak 

usia dini yang berada pada jalur 

formal. Lembaga pendidikan TK 

dianggap penting karena usia ini 

merupakan usia emas (golden age) 

yang merupakan masa peka dan hanya 

datang sekali. Salah satu aspek yang 

perlu dikembangkan saat usia dini 

adalah perkembangan kognitif. Setiap 

individu berpikir menggunakan 

inteleknya. Kemampuan intelegensi 

yang menentukan cepat tidaknya atau 

terselesaikan tidaknya suatu masalah 

yang sedang dihadapi (Sujiono, 2013: 

1.3). Kognitif atau sering disebut 

kognisi mempunyai pengertian yang 

luas mengenai berfikir dan 

mengamati.                                  

 Kemampuan kognitif diperlukan 

oleh anak dalam rangka untuk 

mengembangkan pengetahuannya 

tentang apa yang ia lihat, dengar, rasa, 

raba ataupun yang ia cium melalui 

pancaindra yang dimilikinya. 

Beberapa anak TK kelompok A pada 

mulanya akan belajar nama-nama  

bilangan tetapi belum mampu menilai 

lambang-lambangnya. Anak-anak bisa 

menyebut, satu, dua, tiga, tetapi tidak 

mampu mengidentifikasi angka 1 

dengan kata satu. Seringkali bilangan 

disebut seperti rangkaian kata-kata 

tanpa makna yang berkaitan dengan 

bilangan itu.    Berkaitan dengan 

kemampuan mengenal angka, menurut 

Hurlock (1978: 51-52), seiring dengan 

perkembangan pemahaman bilangan 

menyatakan bahwa konsep yang 

dimulai dan dipahami anak sejalan 

dengan bertambahnya pengalaman 

yang dialami di antaranya konsep 

bilangan. Asep Jihad (2008:153) 

berpendapat bahwa tujuan 

kemampuan mengenal angka pada 

anak yaitu mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dengan 

menggunakan bilangan dan symbol. 

Menurut Montolalu, dkk (2007: 1.2) 

melalui bermain bersama dalam 

kelompok atau sendiri tanpa orang 

lain, anak mengalami kesenangan 

yang lalu memberikan kepuasan 

baginya.  Kemampuan merupakan 

daya untuk melakukan suatu tindakan 

sebagai hasil dari pembawaan dan 

latihan. Seseorang dapat melakukan 

sesuatu karena adanya kemampuan 

yang dimilikinya. kemampuan potensi 

seseorang yang merupakan bawaan 

sejak lahir serta dipermatang dengan 

adanya pembiasaan dan latihan, 
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sehingga ia mampu melakukan 

sesuatu.  Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan kemampuan adalah 

daya yang dihasilkan dari pembawaan 

dan juga latihan yang mendukung 

individu dalam menyelesaikan 

tugasnya. Menurut Harahap (dalam 

Hariwijaya, 2009 : 29) angka 

merupakan interpretasi manusia dalam 

menyatakan himpunan. Berkaitan 

dengan kemampuan mengenal angka, 

menurut Hurlock (1978: 51-52), 

seiring dengan perkembangan 

pemahaman bilangan permulaan ini, 

menyatakan bahwa konsep yang 

dimulai dipahami anak sejalan dengan 

bertambahnya pengalaman yang 

dialami anak, di antaranya konsep 

bilangan. Konsep bilangan 

berhubungan dengan kata-kata, ketika 

anak mulai bicara. Pengalamanyang 

dialami anak, di antaranya konsep 

bilangan. Kemampuan anak untuk 

mengenal angka memerlukan konsep 

berpikir tentang objek, benda, atau 

kejadian. Anak mulai mengenal 

simbol (kata-kata, angka, gerak tubuh, 

atau gambar) untuk mewakili benda-

benda yang ada di lingkungannya. 

Karena cara berpikir anak masih 

tergantung pada objek konkrit serta 

tergantung pada rentang waktu 

kekinian dan tempat dimana anak 

berada, mereka belum dapat berpikir 

secara abstrak sehingga memerlukan 

simbol yang konkrit saat guru 

menanam suatu konsep kepada anak.                             

Setelah melakukan pengamatan 

terhadap anak kelompok A di TK 

Dharma Wanita Tunggangri 

Kabupaten Tulungagung Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dapat diketahui 

bahwa kemampuan mengenal angka 1-

10 masih rendah dilihat dari hasil 

penilaian anak sehari-hari pada saat 

pembelajaran. Sebagian besar anak 

masih melakukan kesalahan dalam 

mengenal angka. Kurangnya guru 

menciptakan suatu permainan yang 

menarik, anak didik tidak maksimal 

dalam mengikuti pembelajaran Dari 

10 anak diperoleh hasil presentase 

ketuntasan belajar sebesar 30%. Oleh 

karena itu peneliti bermaksud 

memecahkan masalah tersebut melalui 

penggunaan permainan stick ice cream 

pada pembelajaran mengenal angka. 

 Permainan Stick Ice Cream adalah 

permainan edukatif yang 

menggunakan sebuah stick bekas ice 

cream. Pada permainan stick ice cream  

ini juga memakai sebuah kantong-

kantong kecil yang terbuat dari kain 
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flanel, terdiri dari 10 kantong yang 

nantinya akan ditempelkan pada 

sebuah papan yang terbuat dari 

sterofom. Disetiap kantong nantinya 

ditempeli dengan angka 1-10. 

Sebelumnya guru sudah menyiapkan 

stick ice cream yang ditaruh dibekas 

botol minuman nantinya anak disuruh 

berbaris menunggu giliran mengambil 

berapa jumlah stick ice cream yang 

diambil anak, lalu di masukkan ke 

kantong yang sesui dengan angkanya. 

Manfaat dan tujuan permainan ini 

yaitu untuk melatih kesabaran anak 

dan untuk mengenalkan angka 1-10 

kepada anak didik agar anak lebih 

mudah dalam mengenal angka 1-10 

dengan permainan stick ice cream. 

Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan maka dilakukan PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas) melalui 

permainan stick ice cream untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif 

anak di TK Dharma Wanita 

Tunggangri Kabupaten Tulungangung 

Tahun Pelajaran 2017/2018.  

II. METODE PENELITIA 

       Jenis penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

model Kemmis dan Mc. Taggart, 

penelitian dilaksanakan di TK Dharma 

Wanita Tunggangri Kabupaten 

Tulungagung. Subjek penelitian ini 

yaitu anak kelompok A yang berjumlah 

10 anak yang terdiri terdiri dari 6 anak 

laki-laki dan 4 anak perempuan.  

 Penelitian ini dilaksanakan 

menggunakan 3 siklus dan masing-

masing siklus terdiri dari 4 tahapan, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan 

lembar unjuk kerja aktivitas siswa dan 

lembar observasi proses pembelajaran, 

Bberikut ini adalah alur pelaksanaan 

tahapan penelitian tindakan kelas model 

Kemmis dan Mc. Taggart : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus Rancangan Model 

Kemmis dan Mc. Taggart (dalam 

Arikunto, 2015:42). 

 

Perencanaan

Pelaksanaan Sikluske- I 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

Pelaksanaan Sikluske- II 

Pengamatan 

Refleksi 

H
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Teknik pengumpulan data dan 

instrument yang digunakan yaitu data 

tentang kemampuan mengenal angka 1-

10 anak kelompok A TK Dharma 

Wanita Tunggangri Kabupaten 

Tulungagung Tahun Pelajaran 

2017/2018. Dikumpulkan dengan teknik 

unjuk kerja menggunakan instrument 

pedoman/ rubric unjuk kerja.                                                         

    Teknik analisis data untuk 

menguji hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif 

kuantitatif. Tujuan dari penggunaan 

teknik deskriptif kuantitatif ini yaitu 

untuk mengetahui perbandingan 

kemampuan anak atau ketuntasan 

belajar  anak  sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan penelitian. Prosedur 

analisis data dalam penelitian. 

Membandingkan ketuntasan belajar 

anak yang mendapat bintang 3 dan 4 

mulai dari pra tindakan, siklus I  sampai  

siklus III.  tindakan dinyatakan berhasil 

apabila terjadi peningkatan kemampuan 

mengenal angka 1-10  pada anak  

kelompok A  TK  Dharma Wanita 

Tunggangri Kabupaten  Tulungagung 

dengan tingkat ketuntasan  belajar 

minimal yaitu 75%. 

III.   HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil pada Siklus I 

        Berdasarkan pengamatan pada 

siklus I dapat diketahui perolehan 

nilai dari 10 siswa pada siklus I 

yaitu, 2 anak  mendapatkan bintang 

satu dengan prosentase (20%), 5 

anak mendapatkan bintang dua 

dengan prosentase (50%), 2 anak 

mendapatkan bintang tiga dengan 

prosentase    (20%),   1  anak   

mendapatkan   bintang    empat   

dengan prosentase  (10%). Dari 

hasil analisa perhitungan 

kemampuan mengenal angka 1-10 

pada siklus I masih pada katagori 

belum tuntas yaitu dengan 

prosentase ketuntasan belajar  

sebesar 30%. Masih kurang dari 

kriteria ketuntasan minimal yang di 

tetapkan yaitu sebesar 75%. 

 dapat dilihat bahwa 

prosentase ketuntasan belajar anak 

dalam kemampuan mengenal angka 

1-10 melalui permainan stick ice 

cream pada siklus I mencapai 30%. 

Maka kegiatan pembelajaran ini 

dinilai belum tuntas dan harus 

diadakan perbaikan pada siklus II. 

2. Hasil Pada Siklus II 

         Berdasarkan pengamatan 

pada siklus II dapat diketahui 

perolehan nilai dari 10 siswa pada 

siklus II yaitu, 1 anak  
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mendapatkan bintang satu dengan 

prosentase (10%), 2 anak 

mendapatkan bintang dua dengan 

prosentase (20%), 5 anak 

mendapatkan bintang tiga dengan 

prosentase    (50%),   2  anak   

mendapatkan   bintang    empat   

dengan prosentase  (20%). Dari 

hasil analisa perhitungan 

kemampuan mengenal angka 1-10 

pada siklus II masih pada katagori 

cukup meningkat yaitu dengan 

prosentase ketuntasan belajar  

sebesar 70%. Masih kurang dari 

kriteria ketuntasan minimal yang di 

tetapkan yaitu sebesar 75%. 

dapat dilihat bahwa prosentase 

ketuntasan belajar anak dalam 

kemampuan mengenal angka 1-10 

melalui permainan stick ice cream 

pada siklus II masih mencapai 70%. 

Sehingga kegiatan pembelajaran 

pada siklus II ini belum tuntas. 

Maka diperlukan adanya perbaikan 

dalam kegiatan mengenal angka 1-

10  anak pada siklus III.  

3. Hasil pada Siklus III 

        Berdasarkan pengamatan pada 

siklus III diatas dapat diketahui 

perolehan nilai dari 10 siswa pada 

siklus III yaitu, tidak ada anak  

yang mendapatkan bintang satu, 1 

anak mendapatkan bintang dua 

dengan prosentase (10%), 4 anak 

mendapatkan bintang tiga dengan 

prosentase (40%), 5 anak 

mendapatkan bintang empat dengan 

prosentase  (50%). 

        Dari hasil analisa perhitungan 

kemampuan mengenal angka 1-10 

pada siklus III berada pada katagori 

meningkat, yaitu dengan prosentase 

ketuntasan belajar  anak sebesar 

90%. Lebih dari kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 75%. Dari hasil tersebut 

tidak perlu dilakukan pelaksanaan 

siklus selanjutnya, karena dalam 

pelaksanaan siklus III ini telah 

berhasil mencapai ketuntasan 

minimal belajar yang telah 

ditentukan dan tidak perlu diadakan 

perbaikan pada siklus selanjurnya.

             Berdasarkan hasil penelitian 

yang telahah dilakukan, hasil 

pembelajaran siswa mulai dari pra 

tindakan sampai dengan siklus III 

bisa dilihat dengan tabel sebagai 

berikut : 
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N

o 

Hasil 

Penilai

an  

Pra 

tindak

an 

Tindak

an 

Siklus 

I 

Tindak

an 

Siklus 

II 

Tindak

an 

Siklus 

III 

1.  20% 20% 10% 0% 

2.  50% 50% 20% 10% 

3.  20% 20% 50% 40% 

4. 

 

10% 10% 20% 50% 

       Jumlah 100% 100% 100%   0% 

 

 Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

ketuntasan belajar anak dalam kegiatan 

mengenal angka 1-10 melalui permainan 

stick ice cream, mulai saat pra tindakan 

sampai dengan siklus III. Hasil prosentase 

ketuntasan belajar anak mulai dari pra 

tindakan sebesar 30%, kemudian setelah 

diadakan kegiatan pembelajaran pada 

siklus I prosentase ketuntasan belajar anak 

belum meningkat 30%, pada siklus II 

ketuntasan belajar anak meningkat menjadi 

70%, dan pada siklus III hasil ketuntasan 

anak meningkat lagi menjadi 90%. 

 Dengan demikian berdasarkan hasil 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

melalui pemerapan permainan stick ice 

cream dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal angka 1-10 pada anak 

kelompok A TK Dharma Wanita 

Tunggangri Kabupaten Tulungagung 

tahun pelajaran 2017/2018, sehingga 

hipotesis tindakan  dapat diterima.  
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