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ABSTRACT 

This research is motivated by a probelam related to the number of children who have 

difficulty recognizing the symbols of number, especially group A in PAUD Yapis Konda, so it requires 

the use of media to develop childrens knowledge in recognizing the concept of numbers, namely the 

media card. This research is obtained trough observation and documentation. The aim of this 

research to find out how to develop children’s knowledge of numbers through the application of 

number card media in PAUD Yapis Konda. The research subjects were group A students, which 

consisted of 6 children. The data collection tools that the writer used were observations, interview, 

and documentaries. Based on the results of this research article, it can be concluded that number 

card media is effective in developing children’s knowledge in recognizing numbers in group A PAUD 

Yapis Konda. The suggestion that the researcher gives is that it is better for students to use interesting 

media to increase children’s recognition of the symbols of number, then for school to provide 

facilities that support them to improve the recognition of number symbols to students.       

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan terkait banyaknya anak yang 

mengalami kesulitan dalam mengenail simbol bilangan khususnya anak kelompok A di PAUD Yapis 

Konda, sehingga diperlukan penggunaan media untuk mengembangkan pengetahuan anak dalam 

mengenal konsep bilangan yaitu media kartu angka. Penelitian ini diperoleh melalui observasi dan 

dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan 

pengetahuan anak tentang bilangan melalui penerapan media kartu angka di PAUD Yapis Konda. 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelompok A di PAUD Yapis Konda yang terdiri dari 6 

orang anak. Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian artikel ini dapat disimpulkan bahwa media kartu angka 

efektif dalam mengembangkan pengetahuan anak dalam mengenal angka pada kelompok A PAUD 

Yapis Konda. Saran dari peneliti adalah sebaiknya guru menggunakan media yang menarik dalam 

meningkatkan pengetahuan anak mengenai simbol bilangan/angka, kemudian kepada sekolah yaitu 



menyediakan fasilitas yang mendukung mereka dalam meningkatkan pengetahuan mengenai angka 

kepada peserta didik. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Anak usia dini merupakan usia yang 

sangat menentukan dalam bentuk karakter  dan  

kepribadiannya.  Pada  masa  ini  sering 

disebut  masa  “Golden Age”. Pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan sesuai 

pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membentuk pertumbuhan  dan  perkembangan  

jasmani  dan  rohani  agar  anak  memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut.  

Salah satu tujuan PAUD adalah agar 

mereka bisa belajar untuk menyukai berpikir 

nalar matematika. Bagaimana agar mereka 

belajar matematika secara menyenangkan, 

menanamkan kecintaan terhadap matematika, 

bagaimana sifat ini dimulai dari para guru. 

Para guru harus menggunakan konsep 

matematika yang menyenangkan, para guru 

harus memperkuat persepsi positif pada anak-

anak tentang diri mereka sendiri yang mau 

belajar  matematika  yang  secara  terang-

terangan  mengatakan mereka bisa matematika 

karena mudah. 

Salah satu karakteristik pembelajaran 

matematika pada anak usia dini adalah 

mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat   

abstrak   ini   menyebabkan   banyak   anak   

mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika. Fenomena ini juga terjadi di 

PAUD Yapis Konda. Pada kelompok A, 

prestasi anak dalam pembelajaran matematika 

kurang  menggembirakan.  Rendahnya  

prestasi  belajar matematika tersebut 

disebabkan karena kurang minatnya anak 

terhadap pembelajaran yang berhubungan 

dengan konsep bilangan. Sikap yang 

dimunculkan oleh anak terhadap pembelajaran 

hanya acuh tak acuh, sehingga kurang adanya 

timbal balik yang baik antara guru dengan 

anak. 

Karakteristik anak usia 4-5 tahun 

terutama dalam aspek intelektual anak 

diantaranya adalah mengenal lambang 

bilangan/angka,   dan   menghubungkan   

konsep   dengan   lambang bilangan.  Melihat 

karakteristik anak TK usia 4-5 tahun tersebut, 

pengenalan konsep bilangan pada awal masa 

sekolah sangatlah   penting.   Dengan   hal   

tersebut,   pada   lembaga prasekolah memang 

tidak ada pembelajaran bidang studi seperti di 

SD, akan tetapi pendidik anak usia dini harus 

memahami bagaimana  mengajarkan  materi  



bidang  studi  tersebut  yaitu pengenalan 

angka. Para pendidik sering mengajarkan 

pengenalan angka. Para pendidik sering 

mengajarkan dengan  memberikan  soal  di  

papan  tulis  atau  memberikan lembar kerja 

kepada anak. Guru harus menggunakan cara 

yang tepat  dan  sesuai  dalam  mengenalkan  

angka  pada anak. Media dan metode yang 

menarik perlu digunakan agar pembelajaran 

tidak cepat bosan dan menyenangkan, 

sehingga keaktifan anak tercipta dengan 

sendirian. 

Terdapat berbagai tujuan belajar yang 

sulit dicapai hanya dengan mengandalkan 

penjelasan guru. Oleh karena itu, agar 

pembelajaran dapat mencapai hasil yang 

maksimal diperlukan adanya  media  

pembelajaran  yang  dapat  menjelaskan  

secara jelas dan mudah sehingga dapat 

dipahami oleh anak. Media pembelajaran yang 

dapat digunakan yaitu media APE (Alat 

Permainan  Edukatif).  Permainan  yang  dapat  

diterapkan  oleh guru  salah  satunya  adalah  

media  kartu  angka. Melalui media kartu 

angka ini diharapkan guru dapat meningkatkan  

kemampuan  mengenal angka  pada anak usia 

dini khususnya pada kelompok A. 

Hasil  pengamatan di PAUD Yapis 

Konda pada anak kelompok A adalah 

perkembangan kognitif dalam mengenal angka 

belum optimal. sebagian besar anak-anak 

belum mengenal konsep bilangan angka 

dengan baik. Anak masih merasa bingung 

ketika diminta untuk menunjukkan lambang 

bilangan angka ada beberapa anak yang ragu-

ragu dan diam saja. Mereka mampu 

mengucapkan bilangan dengan benar, namun 

apabila disuruh untuk  menunjukkan  

angkanya  masih  belum  paham.  Anak belum 

dapat mengurutkan bilangan dengan tepat. 

Anak terlihat sering keliru dalam 

menunjukkan angkanya seperti ketika guru 

menyuruh menunjukkan angka 5 namun yang 

ditunjukkan oleh anak adalah angka 4. Anak 

masih kesulitan dalam menulis lambang 

bilangan menghadapkearah mana. Selain itu 

dalam menulis  lambang  bilangan,  anak  juga  

sering  terbolak-balik antara angka 6 dan 9. 

Hasil dari diskripsi di atas dapat 

disimpulkan bahwa anak kelompok  A  di 

PAUD Yapis Konda belum optimal dalam 

mengenal bilangan angka. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor anak kurang memahami 

lambang bilangan dan kurang mendapat 

motivasi dalam pengenalan angka, sehingga 

anak merasa kurang percaya diri terhadap 

kemampuannnya dalam mengenal angka, 

suasana di dalam kelas kurang kondusif 

sehingga kemampuan anak tidak berkembang 

secara optimal. Metode pembelajaran 

menggunakan metode pemberikan tugas, guru 

lebih banyak menjelaskan secara lisan 

sedangkan anak hanya diberikan lembar kerja 

dan diminta untuk menyelesaikannya 

Melihat permasalahan diatas, perlu 

adaya solusi yang tepat. Penggunaan media 

kartu angka dirasa cukup tepat dalam 

mengurai masalah tersebut. Adanya bentuk 

visualisasi dan warna yang menarik akan 

membuat perhatian anak menjadi fokus pada 

pembelajaran. Sehingga materi yang akan 

disampaikan guru akan diserap dengan baik 



oleh anak. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk 

menganalisis peranan kartu angka dalam 

mengembangkan pengetahuan anak mengenai 

angka dikelompok A PAUD Yapis Konda. Hal 

inilah yang mendasari peneliti untuk mengkaji 

secara mendalam lagi tentang judul “Analisis 

Kartu Angka Dalam Pengenalan Angka Pada 

Anak Kelompok A PAUD Yapis Konda Tahun 

Ajaran 2020/2021”. Diharapkan kemampuan 

mengenal angka pada perkembangan kognitif 

anak dapat maksimal. Selain itu anak 

kelompok A dapat menyebutkan serta 

menuliskan angka sesuai bilangannya dengan 

benar. 

KAJIAN LITERATUR 

A. pengertian Media 

kata media berasal dari bahasa 

latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟ atau „pengantar‟. 

Dalam bahasa arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Gerlach 

dan Ely (1971) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Pengertian 

media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis,  photografis,  atau  elektronis  

untuk  menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. 

Media     pembelajaran     adalah     

sarana  pendidikan  yang  dapat  

digunakan  sebagai perantara dalam 

mencapai tujuan pengajaran.   Dalam   

pengertian   yang   lebih luas    media    

pembelajaran    adalah    alat, metode,  

dan  teknik  yang  digunakan  dalam 

rangka   lebih   mengefektifkan   

komunikasi dan interaksi antara pengajar 

dan pembelajar dalam proses 

pembelajaran di kelas (Sanaky, 2011:4-

8).Menurut Gagne  dalam  Sujiono,dkk  

(2008:8.1)  menyatakan  bahwa   media 

adalah   berbagai   jenis   komponen   

dalam lingkungan   anak   yang dapat 

mendorong anak untuk belajar. 

Media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat dipakai atau 

dimanfaatkan untuk merangsang daya 

pikir, perasaan, perhatian dan kemampuan 

anak sehingga ia mampu mendorong 

terjadinya proses belajar mengajar pada 

diri anak (sujiono, dkk, 2008:8.17). 

Menurut Sudiman, dkk (1990:8)  

dalam Sanaky (2011:4) tujuan media 

pembelajaran sebagai alat bantu 

pembelajaran adalah sebagai berikut :  a)  

Mempermudah proses pembelajaran di 

kelas. b) Meningkatkan efisiensi proses 

pembelajaran. c) Menjaga relevansi antara 

materi pelajaran dengan tujuan belajar. d) 

Membantu konsentrasi pembelajar dalam 

proses pembelajaran. 

Manfaat media pembelajaran 

sebagai alat bantu dalam proses 



pembelajaran adalah sebagai berikut : 1) 

Menumbuhkan motivasi belajar anak. 2) 

Akan lebih jelas maknanya, sehingga 

dapat lebih dipahami serta dapat 

menguasai tujuan pengajaran. 3) Metode 

pembelajaran bervariasi dan tidak 

membosankan dan pengajar tidak 

kehabisan tenaga. 4) Pembelajar akan 

banyak melakukan kegiatan belajar, tidak 

hanya mendengarkan penjelasan pengajar. 

Anak juga  akan  lebih  aktif  untuk  

mengamati, mendemonstrasikan dan 

mengeksplorasikan potensinya. 

Menurut  Hamalik  (1989:6)  

dalam Sanaky (2011:6) ada beberapa 

fungsi media pembelajaran yaitu : 1) 

Fungsi atensi berarti media visual 

merupakan inti menarik dan mengarahkan 

perhatian pembelajar untuk 

berkonsentrasi   kepada   isi   pelajaran.   

2) Fungsi  efektif  media  visual  dapat  

terlihat dari tingkat kesukaan pembelajar 

ketika belajar membaca gambar. 3) 

Fungsi kognitif berarti media visual 

mengungkapkan, memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mendengarkan informasi yang terkandung 

dalam gambar. 4) Fungsi kompensatoris 

berarti media visual konteks untuk 

memahami teks membantu pembelajar 

yang lemah dalam mengingat kembali. 

Adapun materi yang 

dikembangkan di Taman Kanak-Kanak 

terdapat dalam kurikulum 2007 tersebut 

materinya antara lain : membilang, 

menyebutkan urutan bilangan 1 – 20, 

mengenal konsep bilangan dengan benda 

sampai 10, membuat urutan bilangan 1 – 

10, menghubungkan / memasangkan 

lambang bilangan dengan konsep 

bilangan, dll (Kemendiknas, 2010). 

 

B. Mengenal Angka 

Menurut tadkirotun (2012) angka 

atau bilangan adalah lambang atau simbol 

yang merupakan suatu objek yang terdiri 

dari angka-angka. Sebagai contoh 

bilangan 10, dapat ditulis dengan dua 

buah angka (double digits) yaitu angka 1 

dan angka 10. Bilangan banyak ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun 

demikian, bilangan yang ditemui anak-

anak sebenarnya memiliki arti yang 

berbeda-beda. Seperti apa yang 

dikemukakan oleh Marhijanto (2008:30) 

bahwa bilangan adalah banyaknya benda, 

jumlah, satuan system matematika yang 

dapat diunitkan dan bersifat abstrak.  

Menurut Susanto (2011:109) 

permainan kartu huruf berdampak positif 

terhadap peningkatan kemampuan 

berhitung permulaan, karena  permainan  

kartu  ini dapat  merangsang  anak  lebih  

cepat mengenal angka, membuat minat 

anak semakin menguat dalam menguasai 

konsep bilangan, serta merangsang 

kecerdasan dan ingatan anak, mampu 

mengembangkan kemampuan karena 

anak dapat memiliki konsep  berhitung  

dengan  baik  dan  anak dapat   

mengembangkan   segenap   potensi yang 



ada pada dirinya sesuai dengan 

kemampuanya   seoptimal   mungkin,   

anak juga akan banyak belajar mengenai 

urutan bilangan dan pemahaman konsep 

angka dengan baik. 

Pengertian   bilangan   menurut   

Kamus Online Wikipedia, 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 

(www.wikipedia.org/Wiki/Bilangan, 

diakses tanggal 27 Januari 2012). 

Keuntungan Penggunaan Kartu 

Angka : 1) Dapat merangsang anak lebih 

cepat mengenal angka. 2) Membuat minat 

anak semakin menguat dalam menguasai 

konsep bilangan. 3) Merangsang 

kecerdasan dan ingatan anak. 4) Mampu 

mengembangkan kemampuan kognitif. 5) 

Memiliki konsep berhitung dengan baik. 

6) Anak akan mengembangkan segenap 

potensinya yang ada pada dirinya. 7) 

Anak akan belajar mengenal urutan 

bilangan dan pemahaman konsep angka 

dengan baik. 8) Anak akan lebih mudah 

memahami konsep penambahan dan 

pengurangan dengan baik dengan 

menggunakan gambar dan benda. 

Kekurangan Penggunaan Kartu 

Angka :  1)  Sulit  menampilkan gerak 

dalam media gambar. 1) Biaya yang 

dikeluarkan akan banyak apabila ingin 

membuat gambar yang lebih bagus dan 

bervariasi.  2)  Berbagai  unit-unit  

pelajaran dalam   media   gambar   harus   

dirancang sedemikian rupa sehingga tidak 

terlalu banyak  dan  membosankan  anak.  

3)  Jika tidak dirawat dengan baik, media 

gambar akan  mudah  rusak  dan  hilang.  

4) Memerlukan kreatifitas dari guru yang 

tinggi untuk memberikan  inovasi  dari  

media gambar sehingga tidak 

membosankan anak. 

Kognitif adalah suatu proses 

berfikir, yaitu kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau 

peristiwa. Proses kognitif berhubungan 

dengan berbagai minat terutama sekali 

ditujukan kepada ide-ide dan belajar 

(Susanto, 2011:47).  

Menurut Piaget (1972) dalam 

Sujiono, dkk (2006:3.5) perkembangan 

kognitif mempunyai 4 aspek yaitu : 

kematangan merupakan pengembangan 

dari susunan syaraf, pengalaman 

merupakan hubungan timbal balik antara 

organisme dan lingkungan, transmisi 

merupakan pengaruh yang diperoleh 

dalam hubungan dengan lingkungan 

sosial, ekuilibrasi kemampuan yang 

mengatur dalam diri anak agar ia selalu 

mampu mempertahankan keseimbangan 

dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. 

http://www.wikipedia.org/Wiki/Bilangan
http://www.wikipedia.org/Wiki/Bilangan


Pada dasarnya perkembangan 

kognitif dimaksudkan agar anak mampu 

melakukan eksplorasi terhadap dunia 

sekitar melalui panca  indranya,  sehingga  

dengan pengetahuan yang didapatkannya 

tersebut anak  akan  dapat  

melangsungkan hidupnya dan menjadi 

manusia yang utuh sesuai dengan 

kodratnya sebagai mahluk Tuhan yang 

harus diperdayakan apa  yang ada di 

dunia ini untuk kepentingan dirinya dan 

orang lain. 

Pengembangan kemampuan 

logika matematika di Taman Kanak-

Kanak dikembangkan pada  kemampuan 

berhitung permulaan dan pemecahan 

masalah. Adapun indikator yang dapat 

digunakan diantaranya : 

1)  Membilang / menyebutkan urutan 

bilangan.  

2)  Membilang (mengenal konsep 

bilangan dengan benda) sampai 20.  

3)  Membuat   urutan   bilangan   1-20   

dengan benda.  

4) Meniru lambang bilangan. Menurut 

Copley (2001:47) bilangan adalah  

lambang  atau  simbol  yang 

merupakan suatu objek yang terdiri 

dari angka-angka. Sebagai contoh 

bilangan 10, dapat ditulis dengan 2 

buah angka yaitu angka 1 dan angka 0. 

Menurut Copley (2001:47) 

bilangan adalah  lambang  atau  

simbol  yang merupakan suatu objek 

yang terdiri dari angka-angka. Sebagai 

contoh bilangan 10, dapat ditulis 

dengan 2 buah angka yaitu angka 1 

dan angka 0. 

Ada beberapa tahapan dalam 

membantu mempercepat penguasaan 

berhitung anak. Depdiknas (2000:7-8) 

dalam Susanto (2011:100). Adapun 

tahapan tersebut meliputi : 1) Tahap 

penguasaan konsep, dimulai dengan 

pengenalan konsep atau pengertian 

tentang sesuatu dengan menggunakan 

benda-benda yang nyata, seperti 

pengenalan warna bentuk dan 

menghitung bilangan. 2) Tahap 

transaksi merupakan  peralihan  dari  

pemahaman secara  kongkrit  dengan  

menggunakan benda-benda nyata 

menuju kearah pemahaman secara 

abstrak. 3) Tahap pengenalan lambang 

adalah dimana setelah anak   

memahami  sesuatu  secara   abstrak, 

maka anak dapat dikenalkan pada 

tingkat penggunaan terhadap konsep 

bilangan dengan   cara   meminta   

anak   melakukan proses penjumlahan 

/ pengurangan melalui penyelesaian 

soal. 

Diungkapkan oleh Yew 

(2002) dalam Susanto (2011:103) 

beberapa prinsip dalam mengajarkan  

berhitung  pada  anak diantaranya 

adalah : 1) Buat pelajaran 

mengasyikan. 2)  Ajak anak terlibat 

secara langsung. 3) Bangun keinginan 

kepercayaan diri dalam   meyelesaikan   

berhitung.   4) Hargai kesalahan anak 

jangan menghukumnya. 5) Fokus pada 

apa yang anak capai. 



Dengan  kartu angka dapat 

merangsang anak lebih cepat 

mengenal angka, membuat minat anak 

semakin menguat dalam menguasai 

konsep bilangan, serta merangsang 

kecerdasan dan ingatan anak, anak 

mampu mengembangkan kemampuan 

kognitif. 

METODE PENELITIAN  

a.  Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, 

dapat menggunakan berbagai macam 

metode. Metode mana yang akan 

digunakan tergantung dari tujuan 

penelitiaan dan masalah yang akan 

digarap.Berdasarkan atas sifat masalahnya, 

maka ada bermacam bentuk penelitian. 

Mengingat dalam penelitian ini, penulis 

ingin melihat analisis media kartu angka 

dalam pengenalan angka pada anak di 

PAUD Yapis Konda maka penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif. 

Penelitian menggunakan metode 

kualitatif adalah penelitian yang 

berdasarkan atas filsafat postpositivisme. 

Filsafat positivisme yang sering disebut 

juga sebagai paradigma interpretif dan 

konstruktif, yang memandang realitas 

sosial sebagai sesuatu yang  holistic/utuh,  

kompleks,  dinamis, penuh makna, dan 

hubungan gejala bersifat interaktif 

(reciprocal). Penelitian dilakukan pada 

obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah 

adalah obyek yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada obyek 

tersebut. Dalam penelitian kualitatif, 

instrumennya adalah orang atau human 

instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 

2006: 8-9). 

b. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat 

yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang 

diinginkan. Penelitian ini bertempat di 

PAUD Yapis Konda. Waktu penelitian 

adalah waktu berlangsungnya PLP 2 

(Pengenalan Lapangan Persekolahan 2). 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester I  

tahun 2020- 2021. Dimulai dari taggal 14 

september sampai dengan 19 oktober 

Subyek penelitian adalah Kelompok A ada 

6 yang terdiri dari 2 anak perempuan dan  

4  anak  laki-laki di PAUD Yapis Konda. 

c. Subjek dan objek penelitian 

Subyek   penelitian   adalah   

responden   dan   informan   yang   dapat  

memberikan informasi tentang masalah 

yang diteliti, misalnya guru, siswa, orang 

tua, kepala sekolah, sedangkan obyek 

penelitian ini adalah  masalah yang diteliti 

yaitu : analisis media kartu angka dalam 

pengenalan angka pada anak di PAUD 

Yapis Konda. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

objek  penelitian adalah peserta didik 



kelompok  A  sebanyak  6  peserta didik.  

Dengan  demikian  jumlah obyek 

penelitian ini adalah 6 orang peserta didik. 

d. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-

pencatatatan terhadap keadaan  atau  perilaku  

objek  sasaran. Sedangkan  menurut  Sutrisno 

Hadi, observasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah cara mengumpulkan   

data   dengan   jalan   melakukan   

pengamatan   dan pencatatan   dengan   

sistematis   terhadap   fenomena-fenomena  

yang dimiliki 

Dengan demikian observasi 

merupakan pengumpulan data melalui 

pengamatan secara langsung terhadap objek 

yang akan diteliti   Jenis observasi  yang  

diterapkan  adalah  observasi  partisipan  

yaitu:  “suatu proses pengamatan yang 

dilakukan observer dengan terlibat langsung 

di dalam kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau digunakan sebagai 

sumber penelitian. 

Adapun hal-hal yang akan diobservasi 

adalah tentang bagaimanakah analisis media 

kartu angka dalam pengenalan angka pada 

anak Peneliti mencatat semua hal yang 

diperlukan dan yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Lembar 

observasi ini dijadikan pedoman oleh peneliti 

agar saat melakukan obervasi lebih terarah, 

terukur sehingga hasil data  yang telah  

didapatkan mudah untuk diolah. 

2. Wawancara 

Sugiyono mendefinisikan   wawancara 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstuksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Jadi wawancara 

digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan 

data bagi peneliti untuk mengetahui 

permasalahan yang diteliti. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa wawancara adalah suatu  cara  

pengumpulan  data  dengan  cara  berdialog  

atau  tanya jawab dengan orang dapat 

memberikan keterangan. Oleh karena itu jenis 

wawancara yang digunakan peneliti adalah 

“wawancara semi berstruktur”. Artinya 

peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara  lebih  bebas dan  leluasa,  tanpa  terikat  

oleh  suatu  susunan pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

Dari difinisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa wawancara itu adalah cara untuk 

memecahkan suatu masalah yang sedang kita 

teliti dengan guru kelas yang dapat 

memberikan peneliti keterangan atau informasi,  

penelitian  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  

kepada guru  kelas  dengan  wawancara  yang  

berisi  butir-butir  pertanyaan yang bertujuan 

untuk memudahkan dalam melakukan 

wawancara, pengelolahan  data  dan  informasi  

dengan  bertujuan  untuk memperoleh 

gambaran proses kegiatan belajar di PAUD 

Yapis Konda. 



3. Dokumen Analisis 

Dokumen  analisis merupakan  salah 

satu  teknik  pengumpulan data  dalam  

melakukan  peneltian,  maksudnya  adalah  

pengambilan data melalui dokumen tertulis 

maupun elektronik dari tempat penelitian. 

Dokumen diperlukan untuk mendukung 

kelengkapan dari data penelitian. Adapun 

dokumen analisis yang digunakan penulis 

dalam melakukan penelitian ini adalah RKH 

(Rencana Kegiatan Harian). 

4. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tehnik analisa data yang bersifat  

deskriftif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan 

data yang diperoleh melalui  instrumen  

penelitian.  Dijelaskan mengenai  teknik  yang 

digunakan dalam mengambil data dan analisis 

data. Dari semua data yang telah diperoleh 

dalam penelitian, baik saat melakukan 

observasi yang menggunakan kisi-kisi sebagai 

bahan acuan dan   lembar   observasi   yang   

datanya   tentang meningkatkan kognitif anak. 

Diperkuat dengan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan guru yang ada 

di PAUD Yapis Konda dan RKH (Rencana 

Kegiatan Harian)  yang menjadi dokumen 

analisis saat melakukan penelitian, dan semua 

data tersebut dianalisis karena penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif jadi terdapat 

tiga  langkah  yaitu,  reduksi  data,  penyajian  

data,  verifikasi atau  penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu.   Dengan   

demikian   data   yang   telah   direduksi   akan   

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan. Dalam kaitan ini peneliti 

mereduksi data yang telah didapat dari hasil 

observasi dan wawancara dan dirangkum satu 

per satu agar memudahkan peneliti  dalam  

memfokuskan  data.  Data  yang  tidak  

terkait  dengan permasalahahan tidak 

disajikan dalam bentuk laporan. 

b. Display Data 

Setelah data direduksi maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data (Display 

Data). Data yang berupa tulisan tersebut 

disusun kembali secara baik dan akurat untuk 

dapat memperoleh kesimpulan yang valid 

sehingga lebih memudahkan peneliti dalam 

memahami. Penyajian data dalam penelitian 

kualitatif berbentuk uraian yang singkat dan 

jelas. 

c. Menarik kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan 

bagian dari aktivitas data. Aktivitas ini 

dimaksudkan untuk memberikan makna 

terhadap hasil analisis, menjelaskan pola 

urutan dan mencari hubungan diantara 

dimensi-dimensi yang diuraikan. Disamping 

itu, kendati data telah disajikan bukan berarti 

proses analisis data sudah final. 

Tahapan berikutnya yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi yang merupakan   

pernyataan   singkat   sekaligus  merupakan   

jawaban   dari persoalan yang dikemukakan 



dengan ungkapan lain adalah hasil temuan 

penelitian ini betul-betul merupakan karya 

ilmiah yang mudah dipahami dan dicermati. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada hal ini peneliti akan membahas 

mengenai pengolahan dan analisis data. Data  

yang diolah dan di analisis dalam hal ini 

merupakan data kualitatif yang diperoleh 

melalui  observasi  dan  interview   pada   

guru  mengenai penggunaa Media Kartu 

Angka dalam pengenalan angka  di PAUD 

Yapis Konda. 

 

HASIL 

Berdasarkan hasil observasi tampak 

bahwa guru mampu menyesuaikan materi 

dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. 

Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran guru 

juga sudah menunjukkan adanya kemampuan 

dalam mengaitkan pengetahuan relevan ke 

kehidupan nyata. 

1.   Memilih tema yang ingin dicapai 

Memilih tema yang ingin dicapai 

merupakan langkah awal dalam kegiatan 

media kartu angka. Upaya guru dalam 

menciptakan suatu system lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses 

pembelajaran merupakan suatu keharusan. 

Guru memilih tema, kemudian menyusun 

rencana pelaksanaan  pembelajaran  harian  

agar  tujuan  pembelajaran  dapat  dicapai 

secara optimal. 

Hasil  observasi  yang peneliti 

lakukan  di PAUD Yapis Konda bahwasanya 

sebelum melakukan kegiatan pembelajaran 

guru terlebih dahulu menentukan tema dan 

membuat RKH agar tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

 

2. Merencanakan atau menyiapkan Bahan 

ajar yang akan disampaikan 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di PAUD Yapis Konda  pada  tahap 

ini terlebih dahulu guru  menciptakan 

hubungan yang baik sehingga anak tidak 

merasa bosan. Pada tahap awal ini yang 

dilakukan  guru  adalah  menyiapkan  media  

pembelajaran  kartu  angka yang didalamnya 

terdapat angka, huruf, gambar, dan lambang 

bilangan yang akan disampaikan kepada anak 

dan hp sebagai alat bantu dokumentasi. 

Dalam tahap awal ini  terlebih dahulu guru 

memperlihatkan media yang telah disiapkan, 

tujuannya agar anak tertarik untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran tentang kartu angka. 

Dalam tahap awal ini pertama-tama 

guru melihat silabus yang akan disampaikan 

kepada anak, kemudian guru membuat 

rencana kegiatan harian (RKH) dengan tema 

yang sesuai. Menurut Jumidawati biasanya 

kegiatan awal ini merupakan kegiatan yang 

sangat penting, sudah seharusnya seorang 

guru pendidik yang professional dalam 

kegiatan belajar mengajar mengikuti silabus 

yang  telah  ditetapkan   sebagai   upaya   

untuk  meningkatkan  aspek-aspek 

perkembangan yang harus dicapai pada anak 

usia dini. 

 

3. Membagi anak dalam beberapa 

kelompok 

Berdasarkan hasil observasi  pada 



langkah ketiga yang dilakukan di PAUD 

Yapis Konda guru melakukan pengelolaaan 

tempat duduk dan ruang. Yaitu anak dibagi 

menjadi beberapa kelompok agar 

memudahkan pelaksanaa kegiatan kartu 

angka. Misalnya anak dibagi menjadi 3 

kelompok, kelompok pertama diberi 

kelompok Pisang, kelompok kedua kelompok 

jeruk, dan kelompok ketiga kelompok 

Semangka. Ketiga kelompok tersebut 

nantinya diberi tugas untuk melakukan hasil 

penemuan nya tentang angka yang 

disampaikan oleh guru dengan melalui media 

kartu angka. 

 

4. Memberikan kesempatan kepada 

anak untuk bermain kartu angka 

Hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti di PAUD Yapis Konda bahwa guru 

telah memberikan kesempatan kepada anak 

untuk latihan-latihan selama melakukan 

pembelajaran kartu angka agar dengan 

pengetahuan yang diperoleh saat 

melaksanakan pembelajaran dapat menambah 

pengetahuan anak. Melakukan kegiatan 

pengembangan kognitif seperti menyebutkan 

lambang bilangan, mengklasifikasikan benda 

berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan 

mengurutkan benda berdasarkan ukuran kecil 

ke besar dengan melalui kartu angka. 

Hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti kepada salah satu seorang guru yang 

ada di PAUD Yapis Konda bahwa pendidik 

harus selalu kreative dalam menerapkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

didalam kelas guna pengembangan anak 

khususnya pengembangan kognitif anak. 

5. Mengulangi materi dari kegiatan 

pembelajaran kartu angka bergambar 

Hasil observasi yang dilakukan, guru 

mengulangi materi kegiatan pembelajaran 

kartu angka dan mengajak anak untuk 

menyebutkan kembali semua angka dengan 

tidak menunjukkan kartu tersebut, agar 

menstimulus perkembangan daya ingat dan 

daya tangkap terhadap informasi yang di 

terima. 

Hasil  wawancara  yang  dilakukan  

oleh  penulis  bahwa  guru  melakukan 

kegiatan pengulangan materi atau recalling 

dengan tujuan untuk melakukan evaluasi 

terhadap perkembangan kognitif anak dan 

daya tangkap anak. 

 

6. Melaksanakan Evaluasi terhadap 

kegiatan perkembangan kemampuan 

kognitif melalui Pembelajaran Kartu 

angka Bergambar 

Dari hasil observasi guru sebagai 

evaluasi di PAUD Yapis Konda bahwa setiap 

melakuan kegiatan guru selalu melaksanakan 

evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Guru menilai sesuai dengan tahap 

perkembangan anak dalam pembeljaran kartu 

angka bergambar, anak lebih konsentrasi 

ketika menyebutkan angka, gambar, dan 

sebagainya yakni   dengan   menggunakan   

pembelajaran   kartu   angka.   Observasi   ini 

diperkuat dari hasil wawancara yang 

dilakukan dengan salah satu guru di PAUD 

Yapis Konda bahwa setiap anak mempunyai   

kemampuan   kognitif   yang   berbeda-beda   

sehingga   tingkat keberhasilannya juga 

berbeda-beda. 



Hal ini senada dengan hasil 

wawancara kepada salah satu guru di PAUD 

Yapis Konda  mengatakan  bahwa  guru  tidak 

harus menekankan pada hasil kegiatan anak, 

tetapi guru harus memahami terlebih dahulu 

kemampuan anak dan terus membimbing dan 

selalu memberikan  motivasi  kepada  anak  

agar  kemampuan  kognitif  anak. 

 

PEMBAHASAN 

Berkaitan  analisis  data  yang  

bersifat  deskriftif  maka  bagian  ini  akan 

peneliti uraikan hasil observasi dan 

wawancara dari penerapan media kartu angka 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

anak di PAUD Yapis Konda bahwa guru: 

Memilih tema yang ingin dicapai sesuai 

program  yang sudah ada, 2) Merencanakan 

atau menyediakan media atau bahan ajar yang 

akan disampaikan, 3) Membagi anak dalam 

beberapa kelompok,  4)  Memberikan  

kesempatan  kepada  anak  untuk  bermain  

kartu angka,  5)  Mengulangi  materi  dari 

kegiatan  pembelajaran  kartu angka, 6) 

Melaksanakan Evaluasi terhadap kegiatan 

perkembangan kemampuan kognitif melalui 

Pembelajaran Kartu angka. 

Guru dalam kegiatan ini dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif anak 

telah melakukan beberapa tahapan diantara 

nya menciptakan suasana kelas yang nyaman 

dan menyenangkan, menyiapkan media atau 

bahan ajar yang menarik untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Alat 

yang digunakan  berupa  kartu  angka,  bentuk  

geometri  (Lingkaran, Persegi panjang, 

Persegi tiga, Segitiga). Hal ini dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif anak 

dengan melakukan kegiatan menebak bentuk 

angka yang ada didalam kartu angka. 

Diperkuat oleh Hoban et,al, 

menyatakan media yang lebih menarik 

perhatian anak akan menumbuhkan motivasi 

dalam dirinya.  Hal ini sejalan dengan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti yang 

diperoleh bahwa apabila alat atau bahan yang 

menarik yang digunakan akan menambah 

motivasi pada anak didalam kelas pada saat 

proses pembelajaran. Guru bukan hanya 

mempersiapkan media atau bahan ajar kepada 

anak didik tetapi guru juga mengamati anak 

pada saat melakukan proses pembelajaran 

kartu angka, Karena secara individu 

kemampuan yang dimiliki anak berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil  observasi dan 

wawancara tersebut penulis simpulkan bahwa   

guru di PAUD Yapis Konda telah 

menerapkan media kartu angka  untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif  anak  

usia  dini  kelompok  A melalui  permainan  

kartu  angka dengan semaksimal mungkin 

sesuai dengan pandangan para pakar. Media  

ini  bukanlah  media  yang  baru  di  tk,  

namun  media  ini  dapat merangsang anak 

lebih cepat mengenal angka, membuat minat 

anak semakin menguat dalam menguasai 

konsep bilangan, serta merasangsang 

kecerdasan dan ingatan anak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti bahwa penggunaan media 

kartu angka dalam pengenalan angka anak di 



PAUD Yapis Konda bahwa dapat 

disimpulkan bahwa pengenalan angka kepada 

anak melalui pembelajaran kartu angka telah 

dilaksanakan secara optimal. Kegiatan 

meningkatkan kemampuan kognitif anak yang 

diberikan oleh guru berjalan sesuai harapan 

dan pencapaian perkembangan  yang 

dijadikan sebagai indikator pelaksana pada 

aspek pengenalan lambang bilangan. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan, bahwa 

pembelajaran media kartu angka  sangat 

berperan penting. Adapun saran-saran yang 

penulis berikan sebagai berikut : 

1.   Guru sebagai motivasi utama untuk anak 

didik, maka dari hendaknya guru harus lebih 

kreatif dalam memberikan materi agar anak 

lebih senang dan mereka tidak merasa bosan. 

2.   Kegiatan penggunaan  media kartu angka 

dapat digunakan sebagai salah satu 

pembelajaran untuk mengenalkan angka 

kepada anak sehingga dapat memberikan 

hasil yang lebih baik. 

3. Kepala sekolah hendaknya memberikan 

perhatian yang maksimal dalam 

mengembangkan pembelajaran. 

 

REFERENSI 

Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. 

Asrori. Psikologi Pembelajaran. Bandung: Wacana Prima, 2007 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: Renika Cipta, 2002 

Desmita.  Psikologi  Perkembangan  Peserta  Didik.  Bandung: Remaja  Rosdakarya, 

2009 

Djaali. Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2011. 

              Purwaningsih, Purwati, Halidah, Penggunaan Kartu Angka dalam Mengenal   

Konsep Bilangan Usia 5-6 tahun di Tk Pembina Rasau Jaya (Skripsi Paud 

Untan Pontianak, 2009) h.1 

Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  137 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Depdiknas. 

 

 

 

 



 

 


