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A. PENDAHULUAN  
 
Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut (UU Sisdiknas, bab I pasal I butir 4).  

Sebagaimana dinyatakan juga dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa Taman Kanak-
kanak merupakan pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang 
bertujuanmembantu anak didik mengembangkan potensi baik psikis dan fisik 
yang meliputi moral dan nilai agama, social, emosional, kemandirian, kognitif, 
bahasa, fisik motorik, seni untuk siap memasuki sekolah dasar.  

 Pendidikan usia dini bukan bersifat wajib, tetapi lebih bersifat anjuran. 
Orang tua yang sadar terhadap peranan PAUD pasti memasukkan putranya ke TK 
atau RA, KB atau TPA.Melalui PAUD fondasi kualitas manusia dapat dibentuk. 
Jika PAUD berhasil menanamkan fondasi tersebut, kelak anak akan menjadi 
orang dewasa yang sudah kuat fondasinya. Wujud fondasi tersebut adalah moral, 
kecerdasan, mental, keagamaan, etika, dan estetika.Jika hal ini tercapai, maka 
bangsa Indonesia pasti menjadi bangsa yang berkualitas. 

 Jika pelaksanaan pendidikan pada usia dini dapat berjalan dengan baik, 
maka proses pendidikan pada usia selanjutnya, yaitu pada usia sekolah, usia 
remaja, usia dewasa, dan seterusnya juga akan baik atau proses pendidikan pada 
jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi akan berhasil dengan lebih 
mudah. Dilihat dari jenjang pendidikan, keberhasilan pendidikan tergantung pada 
pendidikan anak usia dini.  

            Dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak melalui pendidikan 
anak usia dini, program pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik anak 
yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Program 
pendidikan harus memberikan rangsangan-rangsangan, dorongan dan dukungan 
kepada anak.Program untuk anak harus memperhatikan seluruh aspek 
perkembangan anak anak serta disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan 
kemampuan anak.Disamping itu, program pengembangan harus dapat 
menanamkan dan menumbuhkan pembinaan perilaku dan sikap yang dilakukan 
melalui pembiasaan yang baik. Hal ini menjadi dasar dalam pembentukan pribadi 
pada anak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat, pemberian 
bantuan kepada anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri 
melatih anak untuk hidup bersih dan sehat, serta penanaman kebiasaan disiplin 
hidup sehari-hari (Siskandar, 2003) dalam Santoso 2005 : 2.8.   
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Tujuan Penelitian  

  1.   Tujuan Umum    

    Secara umum peneliti bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam 
mengenal angka serta memotivasi belajar anak.  

  2.   Tujuan Khusus  

    Peneliti  ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan  kemampuan  anak dalam 
mengenal angka di TK Kenari II Dragan.  

 

B. LANDASAN TEORI  
1. Kajian Teori  

a. Kemampuan Kognitif 

Pengertian kognitif   

Kognitif adalah suatu proses berfikir, yaitu kemampuan individual untuk 
menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 
Proses kognitif sehubungan dengan tingkat (intelegensi) yang mencirikan 
seseorang dengan berbagai minat terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. 
Menurut Jemaris (2008) dalam Darsinah 2011 : 2  kognitif merupakan proses 
berfikir yang terjadi didalam susunan saraf pada waktu manusia berfikir. 
Intelegensif merupakan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, kognitif 
lebih berhubungan dengan aktifitas berfikirnya intelegensi dan kecerdasan 
berhubungan dengan kwalitas berfikirnya. 

Menurut Merdova dalam Darsinah (2011 : 3) istilah kecerdasan, intelegensi dan 

kognitif tidak memiliki arti yang berbeda dengan jelas, melainkan 

berhubungan satu dengan yang lain sehingga sering digunakan secara 

bergantian tergantung konfek  

  Kajian Penelitian Yang Relevan  

    Dari hasil penelitian Nurul  Khusniyah  (2009) dalam  skripsinya  yang  berjudul 

“Meningkatkan  Kemampuan  Kognitif  Melalui  Kegiatan  Menulis  dan  Membilang 

Angka  1‐10  di  TK  Majelis  Da’wah  Islam  Pandeyan  Ngemplak  Boyolali”  dapat 

diperoleh  kesimpulan  bahwa  PTK  dapat meningkatkan  kemampuan  kognitif  anak 

melalui menulis dan membilang angka menunjukkan peningkatannya. 
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METODE PENELITIAN 

A.Setting Penelitian  

1)Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yang peneliti gunakan adalah TK Kenari II Dragan.Alasan 
peneliti memilih tempat ini adalah peneliti bekerja pada tempat tersebut, sehingga 
memudahkan perolehan data dan mempunyai waktu-waktu peluang yang sangat 
luas.Selain itu di TK Kenari II Dragan belum pernah dilakukan penelitian yang 
serupa dengan penelitian ini. 

2) Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan yaitu bulan Mei 2012 sampai bulan Juli 
2012 atau semester genap tahun 2011/2012. Penelitian ini telah menyusun jadwal 
pelaksanaan penelitian sebagai berikut : 

Siklus I :Rabu, 6 Juni 2012 

Jum’at, 8 Juni 2012 

Siklus II :Rabu, 13 Juni 2012 

Jum’at, 15 Juni 2012 

Siklus III :Rabu, 20 Juni 2012 

 Sabtu, 22 Juni 2012 

B. Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelompok A-1 TK Kenari II Dragan 
dengan ada sejumlah 17 siswa, 8 laki-laki, 11 perempuan. Peneliti memilih 
kelompok A karena anak-anak pada kelas ini memiliki kemampuan mengenal 
lambang bilangan masih rendah yang dibuktikan ketika anak ditanya tentang 
angka secara acak tidak langsung menjawab tetapi masih berfikir dan lambat 
menjawabnya masih mengurutkan terlebih dahulu jika mau menjawabnya.  

 

C. Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Menurut Arikunto (2007 : 74) Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu 
bentuk penelitian yang dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugas 
pokoknya, yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam 
arti luas.  

Dari beberapa jenis PTK tersebut penulis menggunakan Penelitian Tindakan 
Kelas dengan alasan sebagai berikut : 
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Pertama :  Untuk perubahan belajar mengajar, dalam hal ini adalah 
untuk memperbaiki belajar dan mengajar dalam meningkatkan kemampuan 
mengenal lambang bilangan anak TK Kenari II Dragan.  

Kedua  : Untuk memecahkan masalah dalam proses dan hasil belajar, agar 
dapat mencapai  nilai sesuai dengan harapan guru.  

Ketiga  :  Secara langsung peneliti dapat mengetahui perkembangan anak 
didik didalam aspek kemampuan mengenal lambang bilangan disampaikan guru 
dalam pembelajaran melalui metode bermain balok angka bersusun.  

“Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu bentuk kajian yang bersifat refleksi, yang 
dilakukan oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 
tindakan-tindakan dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman 
terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran”. 

Proses Penelitian Tindakan  

Sumber : Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2007 : 74) 

Sebelum dilaksanakan siklus yang telah direncanakan diatas, peneliti terlebih 
dahulu melakukan prasiklus. Prasiklus merupakan kegiatan observasi awal yang 
dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya sebagai bahan 
pertimbangan untuk melakukan penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi kegiatan pembelajaran serta respon siswa dalam kegiatan 
mengajar sehari-hari untuk mengetahui situasi yang secara nyata. Pada kegiatan 
prasiklus ini peneliti mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
sehari-hari dalam peningkatan kecerdasan logika matematika. Peneliti melakukan 
pencatatan yang berhubungan dengan metode pembelajaran yang digunakan, 
respon siswa terhadap pembelajaran yang diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui masalah sesungguhnya dan menetukan langkah yang akan diambil 
untuk mengatasi masalah.  

Peneliti melakukan pelaksanaan penelitian secara kolaboratif dengan kepala 
sekolah dan guru kelas. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan 
memperoleh kesepakatan dalam mengambil keputusan sehingga melahirkan 
kesamaan tindakan.  

Langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai prosedur yang telah digambarkan 
diatas yaitu :  

1. Perencanaan tindakan  

Langkah persiapan pada tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut :  

a. Mempersiapkan alat peraga dan media lain yang akan digunakan.  



8 
 

Peneliti memilih, menentukan, dan menyiapkan alat peraga yang sesuai dengan 
metode permainan balok angka bersusun.  

b. Mempersiapkan waktu pelaksanaan kegiatan 

Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sosiodrama ini direncanakan 
selama + 30 menit. Adapun rincian waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :  

1)10 menit untuk membicarakan cerota yang akan dimainkan.  

2)10 menit untuk pemilihan pemeran dan memberitahukan cara aturan mainnya.  

3)10 menit digunakan untuk anak mempraktekkan kegiatan dan pemberian pesan 
atau kesimpulan kepada anak. 

c.Membuat rencana pembelajaran dan menyiapkan instrumen 

Rencanapembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa Rencana 
Bidang Pengembangan (RBP). Didalam RBP ini juga dilampirkan skenario 
permainan yang akan dimainkan oleh anak. Sedang instrumen merupakan alat 
yang digunakan untuk mencatat atau mendapatkan data yang diperlukan.  

2. Tindakan (Action) 

Tindakan dilaksanakan berdasarkan perencanaan namun tindakan ini bersifat 
fleksibel dan siap diubah sesuai dengan kondisi yang ada sebagai usaha ke arah 
perbaikan. Dalam penelitian ini direncanakan akan dilakukan melalui 3 siklus. 
Adapun siklus pertama dilaksanakan dalam 1 pertemuan, siklus kedua 1 
pertemuan dan siklus ketiga 2 pertemuan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 
secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru kelas, dan peneliti. Pada saat 
pelaksanaan, guru kelas bertindak sebagai pelaksana dibantu dengan peneliti, dan 
mengamati proses pembelajaran dan melakukan observasi terhadap anak. Adapun 
proses tindakan yang akan dilakukan antara lain meliputi :  

1)Peneliti dan guru menata tempat duduk anak yang akan digunakan anak dalam 
bermain balok dan menata medianya. 

2)Guru memberi contoh cara bermain balok angka bersusun dengan 
memperkenalkan media yang akan digunakan dan memberi penjelasan tentang 
tata cara bermain. 

3)Guru menawarkan kepada anak untuk membuat kelompok dan memilih media 
yang akan digunakan dalam bermain.  

4)Anak melaksanakan kegiatan bermain balok angka bersusun. Pada kegiaan ini 
peneliti dan guru bertindak sebagai observasi (pengamatan) serta memberi 
dorongan dan sedikit bantuan kepada anak ketika anak kurang tepat dalam menata 
atau mengurutkan balok. 
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3. Pengamatan (Observasi) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pengamatan pada saat 
pelaksanaan tindakan. Penelitian melihat apakah pelaksanaan tindakan sesuai 
dengan rencana yang telah dibuat. Pada saat mengobservasi, peneliti melakukan 
pencatatan mengenai data-data yang dibutuhkan seperti mengisi lembar 
pengamatan, dan melakukan pencatatan anecdot. Adapun pedoman observasi pada 
penelitian ini terlampir.  

4. Refleksi 

Setelah kegiatan pelaksanaan tindakan, hasil observasi dikumpulkan untuk 
dianalisis kelemahan serta kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan siklus 
sebelumnya. Hasil refleksi digunakan untuk menentukan tindak lanjut sebagai 
upaya untuk mencapai tujuan. Refleksi dilakukan setiap akhir pelaksanaan 
kegiatan bermain balok angka bersusun. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Latar Penelitian 

1. Profil Sekolah 

Taman kanak-kanak Kenari II, terletak di Dukuh Suden, Desa Dragan, Kecamatan 
Musuk, Kabupaten Boyolali. Dibangun dikawasan pemukiman warga dengan luas 
+ 460 m2, gedung sekolah terdiri dari empat ruangan yaitu ruang kelas A, B, 
kelompok bermain, ruang guru, taman bermain terletak di halaman sekolah. 

Jumlah siswa TK Kenari II tahun ajaran 2011/ 2012 adalah 29 siswa yang 
terbagi dalam 2 kelas. Kelas B (nol besar) terdiri 12 siswa dan kelas A (nol kecil) 
terdiri 17 siswa. Jumlah pengajar sebanyak 2 orang, Kepala sekolah dan satu 
orang pengajar berpendidikan. 

5. Visi Misi dan Tujuan 
 

a. VISI 
Mewujudkan anak didik yang gemar belajar, kreatif, mandiri dan berakhlak 
mulia. 

6. MISI 

1. Meletakkan dasar pada anak untuk melatih rasa gemar belajar. 

2. Mengembangkan daya kreatif anak melalui berbagai media. 

3. Menumbuhkan rasa percaya diri, disiplin dan bertanggungjawab. 

4. Mengembangkan moral dan nilai-nilai agama serta membentuk anak yang 
beriman dan bertaqwa. 
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7. TUJUAN 

1.Meningkatkan pembelajaran menganalisis sesuai dengan arah  perkembangan 
zaman. 

2.Mempelajari dan menganalisis kondisi yang ada di TK Kenari II Dragan 
meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya 
dan program-program. 

3.Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan 
sekitar TK. 

b. Sarana dan Prasarana 

a. Jumlah Ruangan 

Ruang kelas berjumlah 2 ruang dalam kondisi baik 1 kelas untuk kelas A dan 1 
untuk kelas B. Tiap-tiap ruang kelas didesain dan dihiasi dengan gambar maupun 
hasil kerajinan yang menarik dan mengandung nilai edukatif. Hal ini bertujuan 
agar anak tidak bosan dan merasa senang di sekolah.Diruang kelas ada sebuah 
almari untuk menyimpan alat peraga, papan tulis, meja dan kursi guru, serta meja 
dan kursi kecil untuk belajar. 

b. Kantor yang berjumlah 1 dalam kondisi baik sebagai ruang kepala 
sekolah dan guru. 

c. Tempat bermain yang luas dengan berbagai alat permainan out door 
seperti ayunan, papan luncur, bola panjat, kuda goyang, papan 
keseimbangan. 

d. Kamar mandi dalam kondisi yang baik dan bersih. 

e. Dapur dan gudang dalam kondisi baik dan bersih. 

c. Keadaan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan data tahun ajaran 2011/2012 TK Kenari II Dragan dipimpin oleh Ibu. 
Binti Dwi Retno Ningsih mempunyai 2 guru yang terdiri dari guru kelas maupun 
guru pendamping dengan guru berjenjang pendidikan S1, 1 guru masih 
menempuh pendidikan S1. 

d. Karakter anak didik TK Kenari II 

Anak didik di TK Kenari II Dragan tahun ajaran 2011/2012 secara  keseluruhan 
berjumlah 29 anak. Anak-anak tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu 
TK A dan TK B. Jumlah.Anak didik ini merupakan kapasitas dari ruangan yang 
ada.Tiap kelompok dalam satu kelas terdiri dari 17 anak.Rasio guru dan anak 
adalah 1 guru. 
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Karakter dan kemampuan anak di TK Kenari II sangat beraneka ragam.Hal ini 
juga disebabkan oleh latar belakang tempat tinggal dan keluarga yang beraneka 
ragam pula. Khususnya untuk anak didik di kelompok TK A yang merupakan 
subyek pada penelitian ini juga mempunyai karakter  yang bermacam-macam. 
Sebagian besar anak didik ini berusia 4 sampai 5 tahun.Mereka berasal dari 
keluarga kalangan ekonomi rendah dan menengah.Sebagian besar anak di TK A 
ini rata-rata memerlukan banyak perhatian. Hal ini disebabkan karena faktor 
antara lain : adanya  anak yang langsung masuk ke kelompok B, adanya anak 
yang usianya masih kurang dari 5 tahun, adanya anak yang memiliki konsentrasi 
belajar kurang, adanya anak yang mandiri. 

B. Refleksi Awal 

Untuk mengetahui kemampuan kognitif anak sebelum tindakan, peneliti 
melakukan pengamatan lebih teliti di hari Rabu 6 Juni 2012. Peneliti memulai 
dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan senam sederhana 
dihalaman depan. Ada beberapa anak yang tidak mau mengikuti kegiatan ini dan 
ada pula yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Senam dimaksudkan untuk 
meningkatkan kemampuan fisik motorik kasar anak.selanjutnya peneliti memberi 
salam dan anak-anak dipersilahkan masuk kelas satu persatu dengan sambil 
bersalaman dengan guru. 

Setelah selesai berdoa, guru mengajak anak-anak bernyanyi bersama dan 
anak-anak antusias mendengarkan. Setelah selesai menyanyi kemudian guru 
menawarkan kepada anak untuk menyanyi di depan kelas. Melanjutkan kegiatan 
inti yaitu memperkenalkan angka kepada anak, anak menyebutkan angka dengan 
menata angka diurut satu-persatu kepada anak yang lain supaya mengikuti 
kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan 1 anak tidak mengikuti kegiatan.Hal ini 
disebabkan anak ini tidak mau melakukan kegiatan dengan alasan tidak bisa. 
Ketika bermain, anak-anak masih ada yang belum pas cara menempatkannya 
masih dituntun oleh guru. Respon anak yang tidak mau ikut bermain. Selesai 
bermain, guru meminta untuk duduk tenang dan memberi nasehat kepada anak 
tentang cara menata angka dan mengurutkan angka dari 1 sampai 10 dimasukkan 
pada penampang. Dari hasil observasi yang menggunakan instrument lembar 
observasi meningkatkan kemampuan mengenal angka tersebut diperoleh rata-rata 
prosentase kemampuan mengenal angka anak sebesar 46 % (Lampiran ). 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti dan guru merasa perlu meningkatkan 
kemampuan mengenal angka.Supaya anak bisa membilang dengan benar dan 
meningkat kecerdasannya.Untuk itu peneliti berdiskusi dengan guru untuk 
menentukan langkah selanjutnya. 

C.  Analisis Pencairan Fakta 

 Metode bermain balok angka bersusun merupakan metode yang baik untuk 
pembelajaran karena metode ini melibatkan semua anak untuk bermain.Semua 
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anak aktif dalam permainan.Metode permainan balok angka bersusun dianggap 
tepat untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal angka.Anak semua 
merasa senang meskipun dalam kegiatan bermain balok angka bersusun perlu 
bimbingan guru. 

 Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya 
meningkatkan kemampuan mengenal angka, berikut dijabarkan hasil penelitian 
yang, miliputi proses pembelajaran dengan menerapkan metode bermain balok 
angka bersusun dan kemampuan anak setelah diterapkannya bermain balok angka 
bersusun dalam upaya meningkatkan kemampuan mengenal angka. 

Sebelum dilaksanakan penelitian siklus I, peneliti terlebih dahulu 
melakukan survei awal untuk mengetahui kondisi sesungguhnya dilapangan serta 
sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan. Berdasarkan hasil survey 
peneliti menemukan bahwa proses pembelajaran maupun kemampuan mengenal 
angka anak di TK masih tergolong rendah. Peneliti kemudian berkolaborasi 
dengan guru untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan suatu metode 
yaitu bermain balok angka bersusun untuk meningkatkan kemampuan mengenal 
angka anak. 

1. Proses Pembelajaran Dengan Menerapkan Metode Bermain Balok Angka 
Bersusun. 

Proses pembelajaran dengan menerapkan metode bermain balok angka 
bersusun dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu : pembukaan, inti dan 
penutup. Adapun penjelasan pelaksanaan pembukaan, inti dan penutup 
sebagai berikut : 

a. Pembukaan 

Pembukaan dilakukan dengan mengucapkan salam, dan bernyanyi untuk 
memceritakan suasana. Selanjutnya penyampaian tujuan dan gambaran umum 
tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian guru membagi anak menjadi 
2 kelompok. 

b. Inti 

Pada kegiatan inti guru menyampaikan tata cara dalam melaksanakan 
permainan balok angka bersusun, guru menyuruh anak untuk menyebutkan 
urutan bilangan dari 1 sampai 10 hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa 
anak sudah paham tentang urutan angka. Guru membentuk ada menjadi 20 
kelompok. 

c. Penutup 

Kegiatan penutup dilakukan dengan melakukan review, pemberian 
kesimpulan. 
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2. Kemampuan Kemampuan Mengenal Angka Setelah Diterapkannya 
Metode Bermain Balok Angka Bersusun 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 
melalui beberapa tindakan dari siklus I sampai III maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 

1.Penerapan kegiatan permainan balok angka bersusun dapat meningkatkan 
kemampuan anak dalam mengenal angka dan mengembangkan kognitif anak. 
Berdasarkan hal ini ditandai dengan meningkatnya kreativitas, perhatian dan 
minat anak dalam menuangkan kemampuan kognitif dalam mengenal angka 
melalui permainan balok angka bersusun. Peningkatan pembelajaran ini dapat 
dilihat dari kemampuan anak dalam mengenal angka dengan balok angka 
bersusun mengalamai peningkatan dari siklus ke siklus yaitu sebagai berikut : 

a. Pada prasiklus mencapai 46%.  

b. Pada siklus I mencapai 65%.  

c. Pada siklus II mencapai 70%. 

d. Pada siklus III mencapai 77%. 

Penerapan metode permainan balok angka bersusun sangat mengandalkan 
suara dalam menghitung benda-benda.Menghitung benda tanpa melihat balok 
angka kurang mendukung kegiatan belajar mengajar.Kemampuan kognitif peserta 
didik kelompok A, anak yang mencocokan benda dengan balok angka mengalami 
peningkatan dalam mengenal angka di kelompok A TK Kenari II Dragan. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang disertai dengan data bukti nyata 
penerapan bermain balok angka bersusun dapat meningkatkan kemampuan 
mengenal angka pada anak didik, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut 
1. Kepala Kepala Sekolah 

 Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran yang menyeluruh bagi anak didik tidak terbatas pada pembelajaran 
akademik tetapi juga kemampuan yang lain termasuk kemampuan anak dalam 
mengenal angka.  

2. Kepada Guru 
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a.Guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang cepat, menarik dan 
menyenangkan sehingga dapat menarik minat anak dalam mengikuti 
pembelajaran dan tujuan supaya dapat tercapai dengan baik. 

b.Mengingatkan metode bermain balok angka bersusun dapat meningkatkan 
kemampuan mengenal angka, guru hendaknya menerapkan metode ini dan 
memberikan vareasi pembelajaran supaya anak tidak jenuh dalam mengikuti 
pembelajaran.  

3. Kepada Orang Tua Anak Didik 

 Orang tua hendaknya selalu melatih kemandirian nak serta kepercayaan 
diri anak, membimbing anak di rumah dengan baik supaya anak lebih cerdas, 
mandiri dan bertanggung jawab. 
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