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ABSTRAK 
 

DEVI NOVITASARI : 14.1.01.11.0028 Meningkatkan Kemampuan Berhitung 1 – 20 
Melalui Permainan Patil Lele Pada Anak Kelompok B RA Daya Muda Al-Islam Kecamatan 
Tanjunganom Nganjuk Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, tentang 
masalah yang terjadi di kelas. Pembelajaran yang terjadi dalam kelas kurang meningkatkan 
kemampuan kognitif dalam berhitung angka 1 – 20 pada anak kelompok B RA Daya Muda 
Al-Islam Kecamatan Tanjunganom Nganjuk. Akibatnya masih banyak anak yang kurang 
tertarik terhadap kegiatan berhitung, sehingga anak kurang mampu untuk berhitung 1 – 20. 
Permasalahan penelitian ini adalah apakah permainan patil lele dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung 1 – 20 anak kelompok B RA Daya Muda Al-Islam 
Kecamatan Tanjunganom Nganjuk?Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
tindakan kelas (PTK). Dengan subjek penelitian anak kelompok B RA Daya Muda Al-Islam 
Kecamatan Tanjunganom Nganjuk yang berjumlah 25 anak. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan tiga siklus dengan prosedur umum yang meliputi: (1) perencanaan, (2) Pelaksanaan, 
(3) Pengamatan / Observasi, (4) refleksi dan menggunakan instrument berupa RPPH,RPPM, 
lembar observasi peneliti, dan lembar penugasan anak. Kesimpulan daripenelitian adalah 
permainan patil lele pada anak kelompok B RA Daya Muda Al-Islam dalam pembelajaran 
dapat meningkatkan kemampuan berhitung 1 – 20 anak kelompok B RA Daya Muda Al-Islam 
Kecamatan Tanjunganom Nganjuk.  

 
Kata kunci : Kemampuan Berhitung 1 – 20, Permainan Patil Lele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



A. Pendahuluan 

Pendidikan anak usia dini 

diselengarakan bagi anak sejak lahir 

sampai dengan enam tahun bukan 

persyaratan untuk memasuki 

pendidikan dasar. Selanjutnya 

pendidikan anak usia dini merupakan 

salah satu bentuk penyelengaraan 

pendidikan yang menitik beratkan pada 

peletakan dasar kearah pertumbuhan 

dan perkembangan fisik (koordinasi 

motorik kasar dan halus), kecerdasan 

(daya piker, daya cipta, kecerdasan 

emosi, kecerdasan spiritual), social 

emosional (sikap dan perilaku serta 

beragama), bahasa, dan komunikasi 

sesuai dengan keunikan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui oleh anak 

usia dini (Sujiono, 2009:6) 

 Anak usia dini berada dalam masa 

keemasan di sepanjang rentang usia 

perkembangan manusia. Menurut 

Hainstock (dalam Sujiono 2009:54) 

mengatakan bahwa masa ini 

merupakan periode sensitive, selama 

masa ini anak secara khusus mudah 

menerima stimulus- stimulus dari 

lingkungannya. Menurut Catron dan 

Allen (dalam Sujiono 2009:62) 

perkembangan pada anak usia dini 

meliputi kesadaran personal, kesehatan 

emosional, sosialisasi, komunikasi, 

kognisi dan keterampilan motorik. 

Masa ini merupakan masa yang paling 

hebat dan sekaligus paling sibuk. Pada 

masa ini anak sudah memiliki 

keterampilan dan kemampuan 

walaupun belum sempurna. Usia anak 

pada masa ini merupakan fase 

foundamental yang akan menentukan 

kehidupannya di masa mendatang. 

Untuk itu kita harus memahami 

perkembangan anak usia dini 

khususnya perkembangan kognitif 

anak. 

 Salah satu aspek kemampuan 

kognitif berdasarkan kurikulum TK 

2004 adalah kemampuan berhitung 1 – 

20. Kemampuan berhitung ini 

merupakan bagian dari matematika 

yang sangat di perlukan dalam 

kehidupan sehari- hari terutama konsep 

bilangan yang merupakan kesiapan 

untuk mengikuti pendidikan dasar. 

Berhitung ini diharapkan tidak hanya 

berkaitan dengan kognitif saja 

melainkan persiapan mental, social dan 

emosional. Oleh karena itu persiapan 

berhitung dilakukan secara menarik 

dan observasi. 

 Berdasarkan pengamatan terhadap 

kegiatan pada kemampuan berhitung 

kelompok B RA Daya Muda Al-Islam 

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 

Nganjuk, ditemukan adanya kurang 

kemapuan anak didik pada kemampuan 

berhitung masih relative rendah, hal ini 

ditemukan faktor bahwa dari 25 anak 

didik hanya empat mendapatkan 

bintang empat dan tiga anak didik 
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mendapat bintang tiga sementara itu, 

tujuh anak didik mendapat bintang dua 

dan sebelas anak didik mendapat 

bintang satu itu berarti ketuntasan 

belajar anak masih rendah. Mengingat 

kemampuan anak berhitung 1 – 20 

masih belum tuntas maka dari itu 

diperlukan adanya tindakan. Dalam 

penelitian ini pengembangan 

kemampuan berhitung dilakukan 

melalui kegiatan bermain daya khayal 

anak dapat berkembang dengan baik. 

Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan kognitif 

anak rendah misalnya, Rendahnya 

kemampuan anak dalam berhitung 1 – 

20. Kemampuan berhitung anak relativ 

rendah karena kurang menariknya 

permainan yang digunakan guru pada 

proses kegiatan belajar mengajar. 

Proses pembelajaran kurang optimal. 

Karena guru selalu memberikan 

metode ceramah jadi anak bosan dan 

cenderung ramai sendiri jadi mudah 

bosan. Permainan yang digunakan guru 

dalam pembelajaran kurang menarik. 

Karena guru kurang memiliki 

kreativitas dalam menciptakan 

permainan baru. 

 Dari paparan di atas, maka penulis 

membuat suatu penelitian tindakan 

kelas yang berjudul Meningkatkan 

Kemampuan berhitung 1 – 20 melalui 

Permainan Patil Lele pada Anak 

Kelompok B RA Daya Muda Al-Islam 

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 

Nganjuk Tahun Pelajaran 2017/2018. 

B. METODE PENELITIAN 

Prosedur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Model rancangan 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

digunakan mengacu pada rancangan 

model Kemmis & Taggart (dalam 

Arikunto, Suhardjono dan Supardi, 

2015:42) yaitu dengan memakai 3 

(tiga) siklus dan masing-masing siklus 

terdiri dari 4 (empat) tahapanya itu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 

dan refleksi. Keempat langkah tersebut 

merupakan satu siklus atau satu 

putaran, artinya sesudah langkah 

keempat dalam siklus 1 lalu 

melaksanakan langkah pertama pada 

siklus 2 dan seterusnya secara 

berurutan. Adapun tahapan penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Jenis data yang diperlukan tentang 

kemampuan menyusun pola pada anak 

kelompok B RA Daya Muda Al-Islam 

dan data tentang pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada saat tahap tindakan 

dari penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan.Teknik dan instrumen yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data tentang kemampuan berhitung 

1 – 20  pada anak kelompok B RA 

Daya Muda Al-Islam kecamatan 

Tanjunganom kabupaten Nganjuk 

dikumpulkan dengan teknik unjuk 

kerja menggunakan instrument 

pedoman / rubric unjuk kerja. 

Dengan instrument pengumpulan 

data sebagai berikut : 

Instrumen Pengumpulan Data 

(Alat Penilaian Perkembangan Anak) 

1 Subjek 
yang 
dinilai 

Anak Kelompok B RA 
Daya Muda Al-Islam 
Kecamatan 
Tanjunganom 
Kabupaten Nganjuk 

2 Kemampu
an yang 
dinilai 

Kemampuan bermain 
patil lele 

3 Indikator Memperkirakan urutan 
berikutnya setelah 
melihat bentuk 2-3 pola 
yang berurutan 

4 Teknik 
penilaian 

Unjuk Kerja 

5 Prosedur a) Guru memberi 
penjelasan 
tentang 
permainan patil 
lele dan tata cara 

bermain patil 
lele 

b) Guru membagi 
anak menjadi 4 
kelompok 

c) Guru memberi 
tugas kepada 
anak untuk 
bermain patil 
lele 

d) Anak 
melaksanakan 
perintah dari 
guru 

6 Kriteria 
penilaian 

a) Anak mendapat 
bintang empat 
apabila anak 
mampu 
berhitung angka 
1-20 dengan 
benar dan tanpa 
bantuan guru. 

b) Anak mendapat 
bintang tiga 
apabila anak 
mampu 
berhitung angka 
1-15 dengan 
benar. 

c) Anak mendapat 
bintang dua 
apabila anak 
mampu 
berhitung angka 
1-10 dengan 
bantuan guru . 

d) Anak mendapat 
bintang satu 
apabila anak 
mampu 
berhitung angka 
1-5. 
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Kemampuan berhitung 

1 – 20  melalui permainan patil 

lele pada anak kelompok B RA 

Daya Muda Al-Islam Tahun 

pelajaran 2017/2018 masih 

rendah sehingga peneliti 

melakukan tindakan 

peningkatan kemampuan 

berhitung 1 – 20dengan 

menggunakan permainan patil 

lele.Penerapan penggunaan 

permainan patil lele dapat 

memengaruhi ketertarikan anak 

dalam pembelajaran berhitung 

1 – 20 karena baru pertama kali 

dilakukan oleh anak.Selain 

penerapan penggunaan 

permainan patil lele, 

kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran juga 

menjadi komponen penting 

dalam penelitian ini. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan guru 

dalam merencanakan, 

mengelola, mengevaluasi 

kegiatan sangat berpengaruh 

pada proses pelaksanaan 

tindakan pada setiap siklus. 

Pada penelitian ini peran guru 

atau peneliti sudah sesuai 

harapan, hal ini terlihat dari 

adanya peningkatan 

kemampuan  disetiap 

siklusnya. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan pada 

tindakan siklus I sampai siklus 

III terjadi peningkatan yang 

signifikan disetiap siklusnya. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini :  

Adapun perbandingan 

ketuntasan belajar anak terlihat 

pada tabel: 

 

Tabel 1.1 

Hasil Penilaian Ketuntasan Belajar 

Kemampuan Berhitung 1 – 20  

Melalui Permainan Patil Lele Mulai 

dari Pra Tindakan Sampai Dengan 

Pelaksanaan Siklus III  

No. 
Hasil 

Penilaian 

Pra 

Tindakan 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1.  40% 32% 12% 0% 

2.  32% 16% 16% 12% 

3.  16% 28% 40% 44% 

4.  12% 24% 32% 44% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 

 

Pencapaian kategori yang 

belum optimal, membuat peneliti 

melanjutkan pada siklus III. 

Selanjutnya pada siklus III ini 

anak sudah menujukkan 

kemampuan yang signifikan 

dalam pembelajaran berhitung 1 – 

20 melalui permainan patil lele. 

Hasil penilaian pada siklus III ini 
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sudah melebihi kriteria ketuntasan 

belajar yaitu anak mendapat 

bintang 1 mencapai 0 %, lalu anak 

mendapat bintang 2 sebanyak 

12%, anak mendapat bintang 3 

sebanyak 44%, sedangkan anak 

yang mendapat bintang 4 

sebanyak 44%. Hal ini berarti 

kemampuan berhitung 1 – 20. 

Dengan demikian, kriteria 

ketuntasan belajar anak pada 

siklus III ini telah tercapai, 

sehingga tidak perlu diadakan 

tindakan dalam pembelajaran 

selanjutnya. 

Adapun kenaikan 

persentase kemampuan berhitung 

1 – 20 dimulai dari pra tindakan 

sampai setelah dilakukan siklus 

III dapat dilihat pada gambar 4.4 

dibawah ini : 

 

Gambar 1.2 

Kenaikkan Persentase Ketuntasan 

Belajar Kemampuan Berhitung 1 – 

20 Melalui Permainan Patil Lele 

Mulai dari Pra Tindakan Sampai 

Dengan Pelaksanaan Siklus III 

D. PENUTUP 

 Berdasakan  hasil penelitian 

dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa penerapan  penggunaan 

permainan patil lele dapat 

meningkatkan kemampuan 

berhitung 1-20 anak kelompok B 

RA Daya Muda Al-Islam 

Kecamatan Tanjunganom 

Kabupaten Nganjuk tahun 

pelajaran 2017/2018. 
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