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ABSTRACT 

 

 

 Background of this research is the lack of students unable to differentiate 

same look number, for example 6 and 9. Students are difficult to initialize number 

concept, involving piers as observer.This study aims to impoe the ability to know 

the symbol number fom 1 to 20 with objek. Thiss study aims to improve the 

ability to know the symbol number though kombo karambol boar card the reseach 

mmethod used was action research (PTK) subjek were kindergartner PAUD 

Raaudhatul Jannah Kota Pekanbaru, Data collection techniquen is observation, 

Data analysis is done by percentage formula. Befor cyle, students ability is 31,6% 

after 1 54.13%, and after cyle II 87.9%. This ismeans that hypothesis application 

offruit combo karambol card can improve ability toinitialize number for childer 5-

6 year is accept. The implication of this research is fruit kombo karambol with 

some helps and motivation from teacher can improve students ability. 
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ABSTRAK 

 

Latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya kemampuan anak 

dalam mengenal lambang, bilangan, anak hanya dapat membilang atau menyebut 

lambang bilangan 1 sampai 20, masih kurangnya kemampuan anak dalam 

membedakan lambang bilangan yang mirip, contohnya angka 6 dan 9, sulit 

mengenal konsep bilangan, dan sulit untuk memasangkan lambang bilangan 

sesuai dengan banyak gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan anak usia 5-6 tahun 

melalui kartu kombo karambol gambar buah-buahan yang dilakukan pada bulan 

Februari sampai Maret 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan penelitian ini melibatkan teman sejawat 

sebagai pengamat observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi atau pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan rumus 

persentase. Sebelum siklus 31,6% kemampuan mengenal lambang bilangan anak 

kemudian diperoleh peningkatan 54,13% pads siklus I dan peningkatan pada. 

siklus 11 87,9%, artinya hipotesis tindakan diterima bahwa penggunaan kartu 

kombo karambol gambar buah-buahan dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan anak usia 5-6 tahun. Impilikasi dari hasil penelitian 

ini adalah dengan media dan motivasi dari guru ketika anak menggunakan kartu 

kombo karambol gambar buah-buahan dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan.  
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PENDAHULUAN 

Pendidikan usia dini merupakan pondasi kepribaadian anak, Menurut UU 

No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 14 

menyatakan bahwa pendidikan bahwa pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia enam 

tahun. Yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak 

memiliki kesiapan memasuki kepedulian terhadap masalah pendidikan, 

pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia0 sampai 6 tahun. Dengan 

berbagai pendidikan formal maupun informal, penyelenggaran PAUD pendidikan 

jalur formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK/Raudhatul Atfal RA) dan 

bentuk lain yang sederajat yang mengunakan program untuk anak usia 4-6 tahun. 

Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur nonformal berbentuk Taman Penitipan 

Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk 

anak usia 0-2 tahun, 2-4 tahun, 4-6 tahun dan program pengasuhan untuk anak 

usia 0-6 tahun, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lainyang sederajat. Oleh 

karena itu, pendidikan perlumemahami tentang perkembangan anak, agar dapat 

memberikan pengalaman yang sesuai dan dibutuhkan dalam perkembangan anak. 

Kemampuan mengenal lambang bilangan adalah salah satu kemampuan 

yang harus dimiliki anakTK sebelum anak bisa menghitung dikenalkan terlebih 

dahulu dengan angka-angka, menyebutkan nama angka, bentuk angka, mencoba 

menulis angka. Menurut permen 58 (2009:10) kemampuan mengenal lambang 

bilangan untuk anak usia 5-6 tahun (kelompok B),yaitu anak dapat 

membilang/menyebutkan urutan bilangan 1-10, membilang (mengenal konsep 

bilangan dengan benda-benda sampai20), meniru lambang bilangan 1-10, 

menghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 

20, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti dilapangan ada beberapa masalah yang terdapat pada 

kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak usia 5-6 tahun di PAUD 

Raudhatul Jannah Kota Pekanbaru, ditemui gejala-gejala atau fenomena yaitu: (1) 

sebagian anak yang belum bisa mengenal lambang bilangan 1 sampai20. (2) 

sebagian anak yang belum bisa mengenal konsep bilangfan dengan benda-bemda. 

(3) sebagian anak yang belum dapat membuat urutan bilangan dengan benda-

benda 1 sampai 20. (4)sebagian anak yang belum bisa menghubungkan atau 

memasangkan lambang bilangan 1 sampai 20 dengan menggunakan benda-benda. 

Selama ini guru hanya guru hanya, mengenalkan lambang bilangan dengan 

menggunakan menulis angkadi buku tugas anak. Dan ada juga menggunakan 

media menyanyikan lagu 123, yaitu lagu anak mengenai pengenal lambang 

bilangan namun upaya guru ternyata kurang mendatangkan hasil yang 

memuaskan. 

Setelah melihatgejala-gejala diatas, terlihat rendahnya kemampuan anak 

dalam mengenal lambang bilangan. Oleh karena itu dari permasalahan diatas 

maka peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian  dengan judul “ 

Meningkatkan Kemampuan Anak PAUD Raudhatul Jannah Kota Pekanbaru 

Dalam Mengenal Lambang Bilangan Melalui Permainan Kartu Kombo 

Karambol”. 
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Pada penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: apakah 

pelaksanaan pemainan kartu kombo karambol gambar buah-buahan dapat 

meningkatkan kemampuananak dalam mengenal lambang bilangan ? seberapa 

tinggi kemampuan anak mengenal lambang bilangan melalui permainan kartu 

kombo karambol gambar buah-buahan ? Tujuan Penelitian, penelitian ini 

bertujuan untuk penggunaan media kartu kombo karambol ? dan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan pengguanan kartu kombo 

karambolgambar buah-buahan di Kota Pekanbaru. Manfaat Penelitian, hasil 

penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain: manfaat praktis, bagi 

anak.dengan penggunaan kartu kombo karambol gambar buah-buahan ini anak 

usia 5-6 tahun diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan 1 sampai 20. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bagi 

pengembangan pendidikan anak usia dini dalam mengenal lambang bilangan 

melalui media kartu kombo karambol. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:104) penelitian tindakan kelas dan dirasakan 

oleh guru , sehingga benar-benar mengertitentang permasalahan yang dihadapi. 

Subjek penelitia ini berjumlah 20 orang anak terdiri dari 10 orang anak laki-laki 

dan 10 orang anak perempuan. Setting penelitian, adapun tempat setting penelitian 

dilakukan di PAUD Raudhatul Jannah Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data 

dalam peneliti ini adalah teknik observasi (pengamatan) yang menggunakan 

media kartu kombo karambol dan mengunakan rumus menurut Sudjiono 

(2004:43)sebagaiberikut: 

   
 

 
        

Keterangan: 

P : Nilai persentase yang diharapkan 

F : Nilai sesudah diberi tindakan  

N : Nilai sebelum tindakan 

Mengumpulkan dan menyelesaikan datanya dengan cara memberikan 

perlakuan terhadap anak mengunaakantes kemampuan dalam menyelesaikan tugas 

dan peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan atau pengisian lembar 

observasi berupa indikator. Format yang disusun berupa item-item indikator 

tentang meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan, dari penelitian 

pengamatan diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat tetapi juga mengadakan 

pertimbangan kemudian mengadakan penilaian. 
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Tabel 1 

Kisi-Kisi Observasi Tentang Mengenal Lambang Bilangan 

No Apek yang diamati Indikatornya 
Siklus I Siklus II 

BSB MB BB BSB MB BB 

1 Membilang atau menyebutkan urutan bilangan 1-

20 
      

2 Membilang (mengenal konsep bilangan dengan 

gambar buah-buahan sampai 10) 
      

3 Menghubungkan dan memasangkan lambang 

bilangan dengan menggunakan gambar 1 sampai 

10 pada kartu kombo karambol gambar buah-

buahan, anak tidak disuruh menulis. 

      

4 Menyebutkan 2 kumpulan benda yang sama 

jumlahnya dan yang tidak sama, lebih banyak 

dan lebih sedikit. 

      

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil analisis data digambarkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 

Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Siklus I Dan Siklus II 

Nilai Persentase 

dari jumlah sekor 
Kategori 

Jumlah 

Sebelum 

siklus 
Siklus I Siklus II 

0,5-33% 

0% 

8,33% 

16,66% 

BB 

 

4 

13 

3 

 

 

- 

 

 

- 

33,3% - 66,6% 

41,6% 

50 – 58,3% 

66,6% 

MB 

 

 

- 

 

4 

13 

3 

 

 

- 

66,7% - 100% 

75 – 83,3% 

91,6% 

100% 

BSB 

 

- 

 

- 

 

7 

10 

3 

          Jumlah  20 20 20 

 

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa kemampuan anak mengenal lambang 

bilangan mulai dari pengamatan guru terhadap kemampuan mengenal lambang 

bilangan sudah mulai meningkat. 
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Gambar  
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan media 

kartu kombo karambol dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan pada anak usia5-6 tahun di PAUD Raudhatul Jannah Kota Pekanbaru.  

Menurut Lydia (2005:176) berhitung merupakan bagian perkenalan awal 

anak kepada matematika dan membentuk dasar bagi pemahaman tentang sistem 

angka kita. Berhitung yang bermanfaat  memiliki beberapa komponen yaitu 

mengetahui urutan angka dengan benar, mengetahui bahwa sekumpulan benda 

dihitung, masing-masing benda tersebut dihitung hanya satu kali dan mengetahui 

bahwa angka yang diberikan untuk benda yang terakhir menunjukkan total benda 

tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

yang tepat dan alat permainanyang menyenangkan dapat memotivasi anak untuk 

belajar, pengenalan lambang bilangan melalui media kartu kombo karambol dapat 

meningkatkan dan memudahkan anak dalam mengenal lambang bilangan. Karena 

media yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan warnanya 

menarik sehingga membuat anak asyik dan tidak menyadari bahwa mereka sedang 

belajar mengenal lambang bilangan, dan sangat membantu dalam mengingat. 

Media kartu kombo karambol yang diberikan di PAUD Raudhatul Jannah 

Kota Pekanbaru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan pada anak usia 5-6 tahun. Pengguanaan media kartu kombo karambol 

dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kognitif yang merupakan 

salah satu aspek perkembangan di Taman Kanak-Kanak. Untuk itu dibutuhkan 

kreatifitas guru dalam mengembangkan kemampuan guru dalam mengembangkan 

kemampuan anak secara optimal melalui perencanaan, media pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan evaluasi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Melalui permainan kartu kombo karambol gambar buah-buahan dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan. Dapat 

dilihat dari sebelum siklus 31,6% kemampuan mengenal lambang bilangan 

anak kemudian diperoleh peningkatan 54,13% pada siklus 1 dan peningkatan 

87,9% pada siklus II, artinya hipotesis tindakan diterima bahwa penggunaan 

kartu kombo karambol gambar buah-buahan dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan anak usia 5-5 tahun di PAUD Raudhatul Jannah 

Kota Pekanbaru. 

2. Peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui permainan 

kartu kombo karambol gambar buah-buahan pada anakusia5-6 tahun di PAUD 

Raudhatul Jannah Kota Pekanbaru sebesar 87,9%. 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telahdilakukan maka peneliti mencoba 

mengemukkan sara-saransebagai berikut: 

1. Bagi pendidik atau guruagar dapat mengembangkan kegiatan belajar mengajar 

yang lebih kreatif dalam mempariasikan metode pembelajaran sehingga 

memotivasi anak untuk melakukan permainan kartu kombo karambol gambar 

buah-buahan. 

2. Bagi orang tua dan masyrakat agar menciptakan suasana yang aman sehingga 

anak termotivasi untuk bermain kartu kombo karambol gambar buah-buahan 

dan bertanggung jawab bersama sehingga melatih anak untuk mengenal 

lambang bilangan, konsep bilangan, dan menghubungkan bilangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat lebih mengembangkan aspek 

perkembangan sehingga diperoleh hasil yang maksimal pada kemampuan 

kognitif anak. 
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