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MELALUI BERMAIN BALOK KELOMPOK A DI TK AN NISA’ 

MARDITANI CELEP KEDAWUNG SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

 
Eny Purwaningtyastuti, A 5200 810 57, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, 63 halaman. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kecerdasan logika-matematika anak melalui 
bermain balok di TK An Nisa’ Kedawung Sragen. Subjek  penelitian ini adalah anak 
kelompok A di TK An Nisa’ tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah16 anak. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas. Data penelitian yang dikumpulkan 
melalui metode observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa catatan lapangan 
tentang kejadian-kejadian yang muncul saat proses bermain balok dan dokumentasi berupa 
foto saat kegiatan bermain balok. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan 
kecerdasan logika-matematika anak dalam pembelajaran melalui bermain balok. Hal ini dapat 
dilihat dari prosentase rata-rata hasil kemampuan matematika anak dalam satu kelas sebelum 
tindakan adalah 36,88%, siklus I mencapai 60,31%, dan siklus II mencapai 80,94%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan bermain balok dapat meningkatkan kecerdasan 
logika-matematika anak.  
  
Kata kunci: Kecerdasan logika-matematika, bermain balok. 
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1. PENDAHULUAN 
Anak Usia Dini merupakan aset bangsa yang akan menentukan baik  buruknya 

masa depan bangsa. Jika sejak usia dini anak dibekali dengan pendidikan dan nilai-nilai 
yang baik maka kelak akan mampu mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya. 
Karena anak usia dini berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sangat 
pesat baik fisik maupun mental dimana anak sangat berkopentensi mempelajari banyak 
hal dengan cepat melalui pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta 
sesuai dengan perkembangannya. Suatu usaha yang harus diperhatikan pada 
pendidikannya sejak usia dini, yaitu dengan cara mengoptimalkan tumbuh kembang anak 
seperti melayani dan memenuhi kebutuhan anak secara holistic, pemberian gizi, 
pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai yang perlu dilaksanakan dalam satu 
kesatuan yang utuh.  Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan  negara Indonesia. 

Salah satu usaha untuk menumbuh kembangkan potensi anak adalah melalui 
Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas 2003 (UU 
RI No.20 Th.2003) Bab I pasal 14. PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 
perubahan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut. 

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) bertujuan membantu anak didik 
mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-
nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik kemandirian dan seni 
untuk mempersiapkan memasuki pendidikan dasar.  

  Setiap anak dilahirkan memiliki berbagai kecerdasan dalam tahapan dan indikator yang 
berbeda.  Hal ini menunjukan bahwa semua anak itu cerdas. Perbedaan terletak pada tahap 
perkembangan anak dan indikator kecerdasannya. 
Multiple Intelligence yang dikemukakan oleh Gardner dalam Sujiono (2008;6.11) terdiri dari 
kecerdasan linguistik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan logika-matematika, kecerdasan 
fisik, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan 
naturalis, dapat dikembangkan pada diri anak salah satunya adalah kecerdasan logika-
matematika. Kecerdasan logika-matematika melibatkan ketrampilan berhitung, mengenal 
konsep, mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Anak- anak 
yang mempunyai kecerdasan logika-matematika cenderung berfikir secara numeric dan dalam 
konteks pola, urutan logis, dan sebab-akibat. 

Berdasarkan hasil pengamatan di TK An Nisa’ kelompok A Marditani, Celep, 
kedawung  sragen pada tahun ajaran 2011/2012, terlihat dari 16 anak yang saya ketahui 
masih ada 8 anak yang belum bisa mengitung benda dan mengurutkan angka dengan 
benar, selain  dari 16 anak yang belum bisa mengenal konsep dan menjodohkan lambang 
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pasangannya ada 10 anak,   sehingga kecerdasan logika-matematika yang dimiliki anak 
masih belum optimal.  

Penyebab masalah ini, dikarenakan pada waktu kegiatan pembelajaran di sekolah 
guru kebanyakan monoton, kurang bervariasi dan menarik, guru lebih sering 
menerangkan tanpa alat peraga dan menyuruh anak menirukan menulis di papan tulis, 
sehingga anak merasa bosan dan jenuh. Sementara media balok di TK An Nisa’ celep, 
Kedawung Sragen jarang di pergunakan dan bermain balok tidak difokuskan untuk 
meningkatkan kecerdasan logika- matematika anak.  

Begitu pentingnya kecerdasan logika-matematika anak usia dini sebagai modal 
anak dalam berhitung dan berfikir logis, maka berdasarkan uraian latar belakang diatas 
peneliti mengambil judul “MENINGKATKAN KECERDASAN LOGIKA-
MATEMATIKA ANAK MELALUI BERMAIN BALOK KELOMPOK A DI TK AN 
NISA’ MARDITANI, CELEP, KEDAWUNG, SRAGEN. TAHUN AJARAN 2011 / 
2012”. 

A. Perumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu : 

Apakah kecerdasan logika-matematika anak dapat ditingkatkan melalui bermain balok 
di TK An Nisa’ kelompok A Marditani, Celep, Kedawung, Sragen Tahun Ajaran 2011 
/ 2012. 

B. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan umum. 
 Untuk peningkatkan kecerdasan logika-matematika anak 

2.  Tujuan khusus. 
 Untuk mengetahui peningkatan kecerdasan logika-matematika melalui 
bermain balok di TK An Nisa’ kelompok A Marditani, Celep, Kedawung, Sragen 
Tahun Ajaran 2011/ 2012. 

C. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis. 
     Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya bermain balok dalam   

mengembangkan kecerdasan logika-matematika. 
2.  Manfaat Praktis. 

  a.  Bagi Guru 
Menambah wawasan guru tentang cara meningkatkan kecerdasan logika-
matematik melalui bermain balok. 

 b. Bagi Sekolah 
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Dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menyediakan media-
media untuk proses pembelajaran yang dapat merangsang kecerdasan logika-
matematik anak usia dini. 

 c. Bagi peneliti berikutnya 
Dapat menambah wawasan si peneliti dalam penelitian berikutnya tentang 
peningkatkan kecerdasan logika-matematika pada anak usia dini melalui 
bermain balok. 

 
2. LANDASAN TEORI 

1. Kecerdasan Logika-Matematika 
Kecerdasan Logika-matematika didifinisikan kemampuan menggunakan 

angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar. Kemampuan ini meliputi 
kemampuan menyelesaikan masalah dan menciptakan sesuatu dengan angka dan 
penalaran (Armstrong, 1999) dalam Musfiroh (2008:3.3). Cerdas secara 
matematis-logis berarti cerdas angka dan cerdas dalam hokum berpikir. 
Kecerdasan matematis- logis mencakup tiga bidang yang saling berhubungan 
yakni matematika, ilmu pengetahuan (sains) dan logika (Campbell, 2002). 
Jadi kecerdasan logika-matematika adalah kemampuan untuk melihat, memahami 
angka,konsep bentuk, pola serta memecahkan masalah sederhana. 
a. Tujuan kecerdasan logika-matematika 

 tujuan umum permainan kreatif PAUD untuk melatih kecerdasan logika-
matematika  adalah :  

1) Mengembangkan kemampuan mengurutkan sesuai ciri tertentu  
2) Mengembangkan kemampuan membilang, menyebutkan angka 1sampai10 
3) Mengembangkan kemampuan perkiraan ukuran seperti: banyak-sedikit, 

besar-kecil dan panjang-pendek 
4) Merangsang kemampuan mengenali pola 
5) Merangsang kepekaan strategi 
6) Merangsang kemampuan mengenali bentuk-bentuk geometri. 

b.  Tahapan-tahapan Pembelajaran Matematika 
1) Tingkat pemahaman konsep dimana anak akan memahami konsep melalui 

pengalaman beraktivitas bermain dengan benda-benda kongkrit. 
2) Tingkat transisi proses berpikir yang merupakan masa peralihan dari  

pemahaman kongkrit menuju pengenalan lambang yang konkrit, dimana 
benda kongkrit itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya.Hal 
ini harus dilakukan guru secara bertahap sesuai dengan laju dan kecepatan 
kemampuan anak yang secara individual berbeda. 
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3) Tingkat lambang bilangan tahap terakhir di mana anak diberi kesempatan 
untuk mengenal dan memvisualisasikan lambang bilangan atas konsep 
kongkrit yang telah mereka pahami. Ada saat di mana mereka masih 
menggunakan alat kongkrit hingga mereka melepaskannya sendiri. 

c.  Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Logika-Matematika 

1) Faktor Herediter ( faktor bawaan dari keturunan ). 
     Semua anak mempunyai gen pembawa kecerdasan dengan kadar yang dapat 

berbeda-beda. 
2) Faktor Lingkungan 
     Semenjak lahir anak mulai berinteraksi dengan lingkungan tempat 

hidupnya. Ketika panca indera mulai berfungsi anak akan semakin banyak 
berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan berpengaruh besar pada 
kecerdasan anak. 

3) Asupan Nutrisi pada Zat Makanan 
    Nutrisi merupakan salah satu faktor yang mendukung perkembangan 

kecerdasan anak. Jumlah nutrisi harus memenuhi batas kemampuan tubuh 
untuk menyerapnya dalam keadaan yang berlebihan, nutrisi tersebut tidak 
dapat diserap bagaimana fungsinya. Bahkan dapat menimbulkan efek 
samping yang kurang baik. 

4) Aspek kejiwaan 
    Kondisi emosi bernilai penting dalam menumbuhkan bakat dan minat anak 

sehingga akan sangat berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak. 
d.  Indikator Kecerdasan Logika-Matematika 

1) Membilang dengan menunjuk benda (mengenal konsep bilangan dengan 
benda 1 – 5) seperti anak menyusun balok membentuk menara eiffel sambil 
mengitung dengan urut dari yang kecil sampai besar 

2) Menghubungkan / memasangkan lambang bilangan dengan benda sampai 5 
anak mengambil benda sesuai angkanya 

3) Mengelompokkan bentuk-bentuk geometri (mengelompokkan balok 
berdasarkan bentuk-bentuk geometri 

4) Mengelompokkan benda dengan berbagai cara menurut ukuran, bentuk, 
warna, jenis, dan lain-lain. 

2. Permainan Balok 

Bermain adalah pengalaman-pengalaman yang bermakna dengan 
menggunakan benda-benda konkret, dimana anak dapat mengembangkan 
kemampuan dan pengertian dalam memecahkan masalah dan perkembangan 
sosialnya Dewey (1938) dalam (Montolalu, 2010:1.7)  
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Main Pembangunan adalah kemampuan anak untuk mewujudkan pikiran, ide, 
dan gagasannya menjadi sebuah karya nyata. Salah satu jenis dari bahan main 
pembangunan adalah balok. Bermain balok susun merupakan salah satu alat 
bermain konstruksi yang bermanfaat untuk anak. Tidak hanya untuk aspek 
kognitif, motorik, tetapi juga untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak (EQ). 
(Yudhistira,2008) 

Bermain susun balok secara spontan merupakan suatu proses belajar yang 
tepat untuk anak. Balok-balok ini akan menjadi media seni bagi anak. 
a. Tahapan-tahapan bermain 

Berikut ini Montolalu (2010:2.14) mengemukakan tingkatan atau tahapan-
tahapan bermain sebagai berikut : 
1) Tahap manipulatif 
     Tahap saat anak usia 2-3 tahun memegang benda, anak melakukan 

penyelidikan dengan cara membolak-balik, meraba-raba, menjatuhkan dan 
memungut kembali. 

2) Tahap Simbolis 
     Anak yang berada pada tahap ini kadang berbicara sendiri tentang apa yang 

dibuatnya seperti anak yang bermain balok-balok, terdengar berucap “ ini 
mobil papaku, ini bola adikku, apabila ia sedang bermain dengan plastisin “. 

3) Tahap Eksplorasi  
     Pada tahap ini anak sering bermain sendiri ia lebih senang tidak berteman 

dalam bermain, anak mulai memperoleh penemuan-penemuan 
darikesibukan bermain yang dilakukan. 

4) Tahap Eksperimen 
     Anak memperoleh pengalaman baru dalam tahap-tahap sebelumnya, 

mereka mulai melakukan percobaan-percobaan yang berarti mereka 
memasuki tahap Eksperiman. 

5) Tahap dapat dikenal 
    Anak usia 5 – 6 tahun pada umunya telah mencapai tahapan bermain ini, 

yaitu membangun bentuk-bentuk yang sudah di kenal atau dilihat anak 
dalam kehidupannya. Misalnya : Membuat kebun binatang dengan 
kandang-kandang dari balok. 

b.  Manfaat Bermain Balok 
Adapun permainan balok menyimpan segudang manfaat seperti : 
1) Belajar mengenai konsep seperti warna, bentuk, ukuran, dan      

keseimbangan. Orangtua bisa mengenalkan konsep-konsep tersebut saat 
anak bermain susun balok.  

2) Belajar mengembangkan imajinasi untuk membangun sesuatu tentunya 
diperlukan kemampuan anak dalam berimajinasi. Imajinasi yang 
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dituangkan dalam karya mengasah kreativitas anak dalam mencipta 
beragam bentuk.  

3) Melatih kesabaran dalam menyusun balok satu demi satu agar terbentuk 
bangunan seperti dalam imajinasinya, tentu anak memerlukan kesabaran. 
Berarti ia melatih dirinya sendiri untuk melakukan proses dari awal 
sampai akhir demi mencapai sesuatu. Ia berlatih untuk menyelesaikan 
pekerjaannya. 

4) Secara sosial anak belajar berbagi ketika bermain susun balok bersama 
teman, anak terlatih untuk berbagi. Misalnya, jika si teman kekurangan 
balok tertentu, anak diminta untuk mau membagi balok yang dibutuhkan. 
Perlahan tapi pasti, anak juga belajar untuk tidak saling berebut saat 
bermain.  

5) Mengembangkan rasa percaya diri anak ketika anak bermain susun balok 
dan bisa membuat bangunan, tentu anak akan merasa puas dan gembira. 
Pencapaian ini akan menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuannya.  

6) Perlu Dampingan agar permainan ini terasa manfaatnya, tak lupa 
mengingatkan, orangtua perlu mendampingi anak tetapi jangan mudah 
memberikan bantuan.  

c. Prosedur Pelaksanaan Bermain 

1) Menyediakan material susun balok yang cukup untuk mendirikan 
bangunan yang akan dibuat anak 

2) Menyediakan waktu yang cukup, jangan terburu-buru dan membatasi 
waktu 

3) Selama bermain, menggunakan kosakata seputar dunia konstruksi untuk 
menambah pengetahuan dan kosakata anak 

4) Memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan 
temannya dalam bermain susun balok bersama 

5) Amati perkembangan anak dalam bermain susun balok dari bentuk 
sederhana (menumpuk balok dari bawah ke atas), anak akan 
mengembangkan kemampuan menyusun model yang lebih kompleks.  
Pastikan bentuk serta ukuran baloknya sesuai dengan usia anak. Di usia 
batita awal pilih balok berukuran besar agar mudah dipegang dan disusun,  
jumlahnya tak perlu banyak dan mulailah dengan 3-5 balok. Untuk usia 
TK (4-6 tahun) pilih balok dengan ukuran yang berbeda-beda dengan 
jumlah 10 balok saja 

6) Awasi anak saat bermain dengan balok. Jangan sampai balok tersebut 
dilemparkan atau digunakan untuk memukul anak lain ketika dirinya kesal 
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7) Jangan mengintervensi anak dengan berbagai pengarahan ataupun perintah 
selama anak membuat suatu konstruksi 

8) Memberi anak kesempatan untuk mengerjakan sendiri dan memutuskan 
sendiri apa yang akan dibuatnya. Kemudian menghitung ada berapa 
bentuk, dan berapa jumlah balok yang dipakai 

9) Jangan lupa memberi pujian atas hasil karya anak apapun bentuknya.  
 d.  Tahapan permainan Balok  

Pemberian mainan balok dilakukan secara bertahap. Pada anak usia kecil, 
jangan diberikan permainan balok yang rumit karena perkembangan motorik 
halusnya belum sempurna (Yudisthira, 2008).Pada permainan balok dilakukan 
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:  
1) Membawa balok-balok berkeliling, anak-anak pada mulanya seringkali 

mengangkat balok sambil membawanya berkeliling, dengan demikian 
mereka belajar tentang balok misalnya berapa berat balok tersebut, 
bagaimana rasanya dan berapa banyak bisa diangkat sekali jalan. 

2) Memancang balok atau menidurkannya di lantai, kadang balok diletakkan 
mendatar di lantai tanpa bersinggungan satu sama lain, anak masih belajar 
karakter balok tsb, bagaimana meletakkan yang satu di atas lainnya untuk 
membuat menara. Jalan seringkali merupakan tradisi dari tahap bangunan 
lurus sampai membuat bangunan berikutnya. 

3) Cara baru menyambung balok : memagar, jembatan, pola-pola dekoratif dan 
kejelian membanding. Mulanya anak akan senang memagar dengan teknik 
baru, membuat pagar adalah suatu pengalaman yang menyenangkan, 
kemudian pagar dapat digunakan untuk permainan dramatik. Memagar 
mengarahkan anak-anak untuk mengenal bentuk-bentuk geometri dan 
lapangan. Membuat jembatan dengan dua balok ditancapkan dalam posisi 
antara satu dan lainnya diberi jarak lalu jarak ini dihubungkan dengan satu 
balok lagi di bagian atasnya. 

4) Memberi nama bangunan, menggunakan dan mengembangkan bangunan, 
begitu anak memiliki pengalaman, untuk umur 4-6 tahun, anak-anak mulai 
memberi nama bangunan yang mereka buat. 
Http://yudhistira31.wordpress.com/2008/05/02/tahapan-bermain-balok/ 

 

e. Analisis Tahapan Bermain Balok dalam pengembangan Kecerdasan 
Logika-matematika. 
Tahapan-tahapan bermain balok diatas kegiatan guru sebelumnya 

memperkenalkan dengan menunjukkan bentuk-bentuk dan jumlah balok yang akan 
dipergunakan seperti : bentuk segitiga, kotak, lingkaran, persegi panjang dan 
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silinder, disini anak akan mengetahui juga bentuk-bentuk geometri dari bentuk 
balok dan saat bermain anak mengerti bentuk balok apa saja yang akan dipakai. 
Saat kegiatan pertama-tama yang dilakukan anak yaitu mengambil balok sambil 
menghitungnya kemudian meletakkan atau menidurkan balok dengan menghitung 
lagi balok tersebut. Selanjutnya anak menata atau menyusun balok-balok tadi 
membuat bangunan seperti menara, mobil, kereta api dan lain-lain. Selesainya 
membuat bangunan anak menyebutkan bentuk apa saja yang dipakai dan 
memberikan nama bangunan apa yang dibuat dari balok-balok yang disusunnya. 
Bermain balok ini mengarahkan anak-anak untuk bisa mengitung dan mengerti 
bentuk-bentuk balok seperti bentuk-bentuk geometri.  

A. Kajian Penelitian yang relevan 
Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 
yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian yang dulu dengan penelitian ini adalah : 

Penelitian yang dilakukan oleh Widawati (2010:74-75) di Taman Kanak-Kanak 
Kenanga membuktikan bahwa penggunaan media pembelajaran yang diangkat dari 
pengalaman sehari-hari anak dapat membantu pemahaman anak terhadap konsep 
matematika khususnya berhitung. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2009) di Kober 
Bougenville SKB Kab. Subang menyimpulkan bahwa dengan permainan balok dapt 
dijadikan alat peraga yang menarik, anak dapat berimajinasi, berpikir tentang objek yang 
akan dibuat anak, dan semakin kreatif dalam berkreasi.  

 
B. Kerangka Berpikir 

Dari pengamatan dapat diketahui kerangaka Kerangka pemikiran tersebut digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi 
Awal 

Kecerdasan logika-
matematika anak di TK 
An Nisa’ Marditani 
Celep Kedawung 
Sragen rendah 

1. Kecerdasan logika-
matematika anak 
belum optimal 

2. Metode mengajar 
pada pembelajaran 
matematika kurang 
menarik 

Melalui bermain balok 
untuk meningkatkan 
kecerdasan logika-
matematika anak 

Tindakan PTK 

Siklus  1 

Siklus  2 
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D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir tersebut diatas dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas sebagai berikut : “Melalui bermain balok 

dapat meningkatkan kecerdasan logika-matematika kelompok A di TK An Nisa’ Marditani 

Celep Kedawung Sragen Tahun Ajaran 2011-  2012. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 
A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian  
Tempat yang digunakan untuk Penelitian dilakukan di TK An Nisa’ yang terletak 

Marditani, Kelurahan Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen kode pos 
57292.  

2. Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2011-2012 dan dilakukan 

pada saat pembelajaran berlangsung. 
B. Prosedur  Penelitian 

    Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Menurut Suharsimi Arikunto (2006:58) atau dalam bahasa inggris sering disebut 
Classroom Action Research (CAR) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 
belajar berupa sebuah tindakan yang disengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas 
secara bersama (Suharsimi Arikunto, 2006:3) 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah perencanaan tindakan dengan 
menyiapkan media dan metode pembelajaran dalam penelitian yang saling 
berhubungan. Media yang digunakan yaitu balok dalm bentuk yang nyata melalui 
bermain. Disini guru harus dapat menciptakan suasana bermain anak yang menarik 
serta menyenangkan, mempersiapkan waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 
Dalam pelaksanaan tindakan  peneliti melakukan observasi selama pembelajaran dan 
memperhatikan respon anak pada saat bermain balok dalam meningkatkan kecerdasan 
logika-matematika anak.  Peneliti melakukan pengamatan dengan mencatat semua hal 
yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan  berlangsung. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui masalah yang sesungguhnya dan menentukan langkah 

Melalui bermain balok meningkatkan 
kecerdasan logika-matematika anak di 
TK An Nisa’ Marditani Celep 
Kedawung 

Kondisi 
Akhir 
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yang akan diambil untuk mengatasi masalah. Refleksi dalam tindakan kelas adalah 
upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, apa yang telah dihasilkan dan yang 
belum berhasil dituntaskan dengan tindakan. Hasil refleksi ini digunakan untuk 
menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitan tindakan 
kelas. Dengan kata lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau 
kegagalan dalam mencapai tujuan sementara. Refleksi ini dilakukan setiap akhir siklus 
penelitian. 

C. Metode Pengumpulan data 
1.  Metode Observasi 

Metode observasi dalam penelitian ini adalah tehnik mengumpulkan data dengan cara 
mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan teliti 
terhadap fenomena pembelajaran permainan balok. 

2.  Metode Catatan Lapangan 
Catatan lapangan adalah beberapa catatan yang diperoleh peneliti mengenai hasil 
pengamatan pada saat penelitian untuk mendapatkan data yang sedetail mungkin. 
D. Pengumpulan Data 

Data yang dihasilkan merupakan data yang dikumpulkan langsung dari anak didik 
dan guru baik melalui observasi, maupun catatan lapangan. 
E. Instrumen Penelitian 

Instrument adalah alat bantu yang dipakai dalam mengumpulkan data itu. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. 

a.  Lembar observasi peningkatan kecerdasan logika-matematik anak 
b. Lembar observasi penerapan bermain balok 
c. Catatan lapangan 

Catatan lapangan adalah beberapa catatan yang diperoleh peneliti mengenai 
hasil pengamatan pada saat penelitian untuk mendapatkan data yang sedetail 
mungkin. 

F. Indikator Pencapaian 
Guna menentukan keberhasilan dan keefektifan penelitian ini, maka dirumuskan 

indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan 
Table 4.3 Peningkatan kecerdasan logika-matematika anak 

Aspek Prasiklus Siklus I Siklus II 
Rata-rata kecerdasan logika-

matematika anak 1 kelas 
36,88% 60,31% 80,94 % 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Lokasi Penelitian 
TK An Nisa’ terletak di Dukuh Marditani Kelurahan Celep Kecamatan Kedawung 
Kabupaten Sragen. 

2.Visi Misi 
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a. Visi :  
Menjadi PAUD unggulan dan PAUD teladan dalam prestasi dan akhlak. 

b. Misi : 
1. Membangun generasi beriman, cerdas, dan berakhlak. 
2. Menanamkan nilai islami pada pembentukan islami pada      

Pembentukan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan keindahan perilaku. 
3. Menerapkan manajem partisipatif dengan melibatkan komponen sekolah 

yang berkaitan dengan proses pendidikan. 
3.Sarana dan Prasarana 
   

 
TK An Nisa’ Marditani, celep Kedawung Sragen, terdiri dari : 

a. 5 ruang kelas 
b. 1. ruang guru 
c. 2 kamar mandi 
d. 1 ruang dapur  

3. Keadaan Peserta Didik TK An Nisa’ Kedawung 
Data pada tahun ajaran 2011/2012 secara keseluruhan berjumlah 109 anak 

tersebut dibagi menjadi 5 kelas. Kelompok A dengan jumlah 36 anak. 
4. Keadaan Sumber Daya Manusia 

TK An Nisa’ di pimpin oleh Ibu Nur Khoiriyah yang memiliki  guru dengan 
jumlah 8 guru tetap Yayasan, 2 orang  guru dengan kualifikasi pendidikan D2 dan saat 
ini sedang melanjutkan di S1 PAUD,  
6 guru dengan kualifikasi pendidikan SMA dan saat ini sedang melanjutkan di S1 
PAUD.  
6. Pelaksanaan Tindakan  
    1. Pra Siklus 
2. Siklus I 
3. Siklus II 
7. Pembahasan Hasil Penelitian 
dapat  diketahui  bahwa  kecerdasan  logika‐matematika  dengan  bermain  balok  sebelum 

tindakan  sampai  dengan  siklus  II  telah menunjukan  peningkatan.  dapat  diketahui  bahwa 

kecerdasan  logika‐matematika  dengan  bermain  balok  sebelum  tindakan  sampai  dengan 

siklus  II  telah  menunjukan  peningkatan.  Berdasarkan  hasil  observasi  diketahui  bahwa 

kecerdasan  logika‐matamatika dengan bermain balok  tidak  sama. Hal  ini dibuktikan masih 

ada  beberapa  anak  yang  sampai  pada  siklus  II  belum mampu mencapai  prosentase  yang 

ditentukan oleh peneliti. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  

   Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

43 
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Penerapan kegiatan bermain balok dapat meningkatkan kecerdasan logika 
matematika anak. Hal ini dibuktikan dengan hasil prosentase kecerdasan logika-
matematika anak sebelum tindakan adalah 36,88%, siklus I mencapai 60,31%, siklus II 
mencapai 80,94%.  

C. Saran 
 Berkaitan dengan hasil dan kesimpulan diatas, maka dalam usaha meningkatan 

kecerdasan logika matematika anak melalui bermain balok,  
peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut : 
1. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menyediakan media-
media untuk proses pembelajaran yang dapat merangsang kecerdasan logika-
matematik anak usia dini. 

2.  Bagi Guru 
a. Menambah wawasan guru tentang cara meningkatkan kecerdasan  logika-matematik 

melalui bermain balok. 
b. Guru dapat memberikan variasi alat peraga dalam pembelajaran matematika, 

supaya anak tidak merasa bosan dan lebih semangat dalam belajar. 
3.  Kepada Peneliti Berikutnya 

Dapat menambah wawasan si peneliti dalam penelitian berikutnya tentang 
peningkatkan kecerdasan logika-matematika pada anak usia dini melalui bermain 
balok. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


