
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG AWAL ANAK 

MELALUI PERMAINAN BALOK ANGKA PADA KELOMPOK A 

BA ‘AISYIYAH JOMBOR CEPER KLATEN 

TAHUN AJARAN 2012 / 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Disusun:  

MULYANI SLAMET 

N I M  : A53B090038 

 

Program Studi  : P A U D 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRAKSI 
 
 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG AWAL ANAK 
MELALUI PERMAINAN BALOK ANGKA PADA KELOMPOK A 

BA ‘AISYIYAH JOMBOR CEPER KLATEN 
TAHUN AJARAN 2012 / 2013 

 
MULYANI SLAMET  NIM. A53B090038  Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 

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

 
Pembelajaran melalui permainan balok angka ternyata hanya menghasilkan 42% 

anak yang mampu meningkatkan kemampuan berhitung awal dengan baik. Padahal harapan 
guru adalah 80% dari jumlah anak yang mampu melaksanakan pembelajaran melalui 
permainan balok angka. 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
berhitung awal anak melalui permainan balok angka pada anak BA ’Aisyiyah Jombor Ceper 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan setting BA ’Aisyiyah Jombor Ceper  
Klaten Data tentang prilaku guru, perilaku siswa, dan situasi kelas dikumpulkan dengan 
menggunakan metode observasi, sedangkan data tentang kemampuan berhitung awal anak 
dikumpulkan dengan metode penugasan. Analisis data dengan tehnik analisis kritis untuk 
proses dan tehnik analisis komparatif untuk kemampuam berhitung awal dikumpulkan dengan 
permainan balok angka. 

Kesimpulan hsil penelitian ini adalah bahwa penggunaan permainan balok angka 
dapat meningkatkan kemampuan berhitung awal pada  anak  di BA ’Aisyiyah Jombor Ceper 
Klaten. Adapun langkah-langkah penggunaan permainan balok angka yang berhasil sebagai 
berikut : 

(a) menyiapkan media sebelum anak memasukli ruangan, (b) menjelaskan terlebih 
dahulu kegiatan yang akan dilakukan, (c) menjelaskan media yang akan digunakan, (d) 
menkondisikan suasa yang menyenangkan dan memberi variasi kegiatan yang penunjang,(e) 
memperagakan gerakan orang yang sedang berjualan, (f) menugaskan anak secara individu 
dengan lembar kerja anak, (g) memberi motivasi anak yang belum mampu..  

 
 

Kata kunci : kemampuam berhitung awal, permainan balok angka 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

”Anak usia dini berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang 

paling pesat, baik fisik maupun mental” (Suyanto, 2005 : 5). Maka tepatlah bila 

dikatakan bahwa usia dini adalah usia emas (golden age), di mana anak sangat 

berpotensi mempelajari banyak hal dengan cepat. Penyelenggaraan sekolah 

Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) menurut Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004 berfokus pada peletakan dasar-dasar 

pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak (Megawangi, 2005 : 82). Maka sebaiknya 

pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) janganlah dianggap sebagai pelengkap 

saja, karena kedudukannya sama penting dengan pendidikan yang diberikan jauh 

diatasnya. 

Pentingnya mengenyam pendidikan TK juga ditunjukkan melalui hasil 

penelitian terhadap anak-anak dari golongan ekonomi lemah yang diketahui 

kurang memperoleh rangsangan mental selama masa prasekolah, ternyata 

pendidikan selama 10 tahun berikutnya tidak memberi hasil yang memuaskan 

(Adiningsih, 2001 : 28). Beberapa tahun belakangan ini pun, banyak sekola h 

dasar, terutama sekolah dasar favorit yang memberikan beberapa persyaratan 

masuk pada calon siswanya. Sekolah ini mengadakan tes psikologi dan 

mensyaratkan anak sudah harus bisa membaca (Andriani, 2005 : 1). 

 

Dampaknya, orangtua pun meyakini bahwa sebelum masuk sekolah 
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dasar putra-putrinya harus menguasai ketrampilan tertentu. Akhirnya mereka 

merasa pendidikan TK merupakan suatu prasyarat masuk sekolah dasar. Di 

satu sisi, membaca bukanlah tujuan yang sebenarnya dari penyelenggaraan 

pendidikan TK, namun di sisi lain hal ini justru menambah daftar alasan 

mengapa belajar membaca sejak TK itu penting. Corak pendidikan diberikan 

di TK menekankan pada esensi pengenalan huruf hidup bagi anak-anak, 

dengan memberikan permainan yang sebagian besar menggunakan sistem 

pengenalan huruf hidup sambil belajar. Materi yang diberikan pun bervariasi, 

termasuk menjadikan anak siap belajar (ready to learn) yaitu siap belajar 

berhitung, membaca, dan menulis (Suyanto, 2005 : 7). Mempersiapkan anak 

untuk belajar di usia ini diharapkan dapat memberi hasil yang baik, karena 

menurut Montessori (dalam Hainstock, 2002 : 103) di usia 3,5 - 4,5 tahun 

anak lebih mudah belajar menulis dan di usia 4-5 tahun anak lebih mudah 

membaca dan mengerti angka. Doman (2005 : 13) juga mendukung 

pernyataan ini, karena menurutnya waktu terbaik untuk belajar berhitung 

kira-kira bersamaan waktunya dengan anak belajar bicara, dan masa peka 

belajar anak terjadi pada rentang usia 3 hingga 5 tahun. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pengajaran berhitung (baik itu sebatas pengenalan angka) 

sejak usia Taman Kanak – kanak atau bahkan sejak usia 3 tahun bukanlah 

sesuatu yang aneh atau tidak boleh dilakukan, karena yang terpenting adalah 

pengemasan materi serta metode yang digunakan. Berhitung merupakan 

sarana yang tepat untuk mempromosikan suatu pembelajaran sepanjang hayat 

(life long learning). Mengajarkan berhitung pada anak berarti memberi anak 

tersebut sebuah masa depan, yaitu memberi teknik bagaimana cara 



mengekplorasi "dunia" manapun yang dia pilih dan memberikan kesempatan 

untuk mendapatkan tujuan hidupnya (Bowman, 1991 : 265). Pada tahun 1994, 

Neil Harvey, Ph.D. dalam bukunya "Kids Who Start Ahead, Stay Ahead" 

melaporkan apa yang terjadi pada 314 anak usia prasekolah (0 – 4 tahun) 

yang telah diajarkan berhitung matematika, kegiatan fisik, aktivitas sosial, 

dan berbagai pengetahuan umum lainnya. Hampir 35% dari anak - anak ini, 

di sekolah dikategorikan sebagai anak berbakat yang unggul dengan sangat 

meyakinkan dalam berbagai bidang (Doman, 2005 : 51). Penelitian di Negara 

maju pun menunjukkan sebaliknya, ”bahwa lebih dari 10% murid sekolah 

mengalami kesulitan berhitung, yang kemudian menjadi penyebap utama 

kegagalan di sekolah” (Yusuf, 2003 : 69). Melihat dampak yang akan 

dihasilkan dari kegagalan pengajaran berhitung, dirasakan bahwa kemampuan 

berhitung awal perlu dirangsang sejak dini. Namun, berhitung bukanlah suatu 

kegiatan pembelajaran yang mudah. Terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan anak dalam berhitung. Secara umum, faktor-

faktor tersebut datang dari guru, anak, kondisi lingkungan, materi pelajaran, 

serta pelajaran (Sugiarto, 2002). Faktor - faktor tersebut terkait dengan 

jalannya proses belajar berhitung, dan jika kurang diperhatikan hal tersebut 

dapat mempengaruhi keberhasilan berhitung pada anak. Di BA ‘Aisyiyah 

Jombor Ceper Klaten anak-anak di kelompok A seharusnya sudah bisa 

membaca angka baik dengan lambang atau menyebut benda langsung tanpa 

ada lambangnya, sehingga anak-anak dikelompok A itu harus sudah bisa 

berhitung lancar dengan penggabungan angka-angka tanpa harus menirukan 

guru.  



 

Namun kenyataannya yang ada dilapangan yang dijumpai oleh 

peneliti anak-anak di kelompok A pada BA ‘Aisyiyah Jombor Ceper Klaten 

masih belum bisa untuk berhitung awal baik dirangsang dengan gambar 

maupun tidak dengan gambar, dan masih harus dituntun atau dengan 

menirukan ucapan guru, jadi kemampuan berhitung awal pada BA ‘Aisyiyah 

Jombor Ceper Klaten masih jauh dari harapan peneliti.   

Dengan melalui balok angka , yang kemudian dirangkai menjadi suku 

bilangan maka anak diharapkan dapat berhitung dalam usia relatif muda dari 

angka yang kecil hingga angka yang besar. Berdasarkan pengalaman 

mempraktekkannya dengan permanan ini, anak-anak usia 4 tahun mampu 

menyelesiakan permainan ini dalam beberapa bulan dengan cara pemberian 

materi secara rutin meskipun sebentar atau beberapa menit saja, dan 

permainan ini tidak memerlukan banyak waktu karena semakin banyak waktu 

dikhawatirkan membosankan. Berdasarkan uraian diatas, permainan balok 

angka sudah banyak digunakan dikalangan Taman Kanak-Kanak dan 

permainan ini memiliki beberapa kelebihan dalam memperbaiki dan 

mempercepat proses belajar berhitung. Maka peneliti ingin mengetahui 

peningkatan kemampuan berhitung awal melalui permainan balok angka jika 

diterapkan pada anak-anak sekolah formal sekaligus memberi anak-anak ini 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan membacanya secara optimal 

sesuai minat dan usianya.  

 

2. Identifikasi  Masalah  



Dari latar belakang diatas permasalahan yang ada dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut :  

a. Metode berhitung awal digunakan guru secara konvensional sehingga anak 

mengalami kebosanan.  

b.  Adanya keterbatasan pengalaman / kurang kreatifitas guru dalam memilih 

alat peraga dalam pembelajaran..  

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

Apakah melalui permainan balok angka dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung awal pada Kelompok A BA ‘Aisyiyah Jombor Ceper Klaten Tahun 

Pelajaran 2012 / 2013 ? 

 

4. Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Umum 

1. Mendiskripsikan proses pembelajaran berhitung awal melalui balok 

angka  yang dilakukan oleh guru BA ‘Aisyiyah Jombor Ceper Klaten 

untuk mengetahui hasil belajar berhitung awal di TK.  

2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan guru pada proses 

pembelajaran pengembangan balok angka  untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung anak.  

b. Tujuan Khusus 



Untuk meningkatkan kemampuan berhitung awal anak melalui permainan 

balok angka pada kelompok A BA Aisyiyah Jombor Ceper Klaten Tahun 

Ajaran 2012/2013 

 

5 . Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

1) Diperoleh pengetahuan baru tentang pembelajaran berhitung awal 

melalui balok angka bagi anak kelompok A BA ‘Aisyiyah Jombor 

Ceper Klaten. 

2) Diperolehnya dasar penelitian berikutnya.  

3) Terjadinya pergeseran dari paradigma mengajar menuju paradigma 

belajar yang mengutamakan proses untuk mencapai hasil belajar.  

 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

 Meningkatkan kemampuan berhitung awal melalui permainan balok 

angka pada kelompok A BA ‘Aisyiyah Jombor Ceper Klaten Tahun 

Ajaran 2012/2013 

2) Bagi Guru 

 Diperoleh startegi pembelajaran yang tepat dan bervariasi dalam 

pembelajaran (berhitung awal).  

3) Bagi Sekolah 

Diperoleh masukan bagi sekolah dalam usaha perbaikan proses 



pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah.  

Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di BA ‘Aisyiyah Jombor Ceper Klaten. 

Sekolah ini dipimpin oleh Mulyani Slamet selaku kepala sekolah yang 

membawahi 1 orang guru, bertindak selaku Guru TK. Sekolah ini memiliki 

1 ruang kelas, 1 ruang guru, dan kepala sekolah, 1 ruang tamu, 1 kamar 

mandi, serta parkir guru yang sederhana, namun sebagian besar berasal 

dari tingkat ekonomi menengah kebawah. 

Alasan pemilihan BA ‘Aisyiyah Jombor Ceper Klaten sebagai lokasi 

penelitian adalah ka rena sekolahan ini berstatus yayasan,  mempunyai 

prestasi baik dan letaknya yang strategis. Selain itu tenaga kerja pengajar 

yang ramah, sopan dan mempunyai alat peraga yang komplit. Alasan lain 

karena peneliti bekerja di TK tersebut sehingga peneliti dengan mudah 

memperoleh data yang lebih lengkap juga waktu yang lebih lama dalam 

penelitian.  

Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 

2012/2013. selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai dengan bulan 

Oktober. Penelitian diusahakan dari kelompok yang memiliki tingkat 

hiterogenitas yang tinggi, baik dalam hal kebahasaan maupun keaktifan 

dalam mengenal angka. Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap 

sebagai berikut :  

Tahap persiapan meliputi : pengajuan judul, pembuatan proposal, 

survey di sekolah yang bersangkutan, pemohonan ijin serta penyusunan 25 



instrument penelitian di lakukan pada bulan Juni 2012.  

Tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan uang berlangsung dilapangan 

meliputi : perencanaan tindakan, implementasi tindakan, pengamatan 

kelas, refleksi, analisis, dan intreprestasi data, perumusan hasil 

kegiatan, jangka waktu yang dibutuhkan dua bulan mulai bulan Juni 

sampai Oktober 2012.  

Tahap akhir adalah pengolahan data dan penyusun laporan 

penelitian dilaksanakan mulai akhir Oktober 2012. 

Penelit ian ini dilakukan di BA ‘Aisyiyah Jombor Ceper Klaten. 

Sekolah ini dipimpin oleh Mulyani Slamet selaku kepala sekolah yang 

membawahi 1 orang guru, bertindak selaku Guru TK. Sekolah ini memiliki 

1 ruang kelas, 1 ruang guru, dan kepala sekolah, 1 ruang tamu, 1 kamar 

mandi, serta parkir guru yang sederhana, namun sebagian besar berasal 

dari tingkat ekonomi menengah kebawah. 

Alasan pemilihan BA ‘Aisyiyah Jombor Ceper Klaten sebagai lokasi 

penelitian adalah karena sekolahan ini berstatus yayasan,  mempunyai 

prestasi baik dan letaknya yang strategis. Selain itu tenaga kerja pengajar 

yang ramah, sopan dan mempunyai alat peraga yang komplit. Alasan lain 

karena peneliti bekerja di TK tersebut sehingga peneliti dengan mudah 

memperoleh data yang lebih lengkap juga waktu yang lebih lama dalam 

penelitian.  

Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 

2012/2013. selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai dengan bulan 



Oktober. Penelitian diusahakan dari kelompok yang memiliki tingkat 

hiterogenitas yang tinggi, baik dalam hal kebahasaan maupun keaktifan 

dalam mengenal angka. Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap 

sebagai berikut :  

Tahap persiapan meliputi : pengajuan judul, pembuatan proposal, 

survey di sekolah yang bersangkutan, pemohonan ijin serta penyusunan 

instrument penelitian di lakukan pada bulan Juni 2012.  

Tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan uang berlangsung dilapangan 

meliputi : perencanaan tindakan, implementasi tindakan, pengamatan 

kelas, refleksi, analisis, dan intreprestasi data, perumusan hasil 

kegiatan, jangka waktu yang dibutuhkan dua bulan mulai bulan Juni 

sampai Oktober 2012.  

Tahap akhir adalah pengolahan data dan penyusun laporan 

penelitian dilaksanakan mulai akhir Oktober 2012. 

Subyek penelitian ini adalah murid dan guru BA ‘Aisyiyah Jombor 

Ceper Klaten tahun ajaran 2012/2013 dengan pertimbangan bahwa anak didik 

pada sekolah ini memiliki kemampuan dalam mengenal angka  masih kurang 

yang berjumlah 12 anak untuk anak laki-laki 6 dan anak perempuan 6. Dalam 

penelitian ini dipilih satu kelas yaitu anak didik kelompok A. Pemilihan 

penelitian ini beralasan untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengenal 

angka anak dalam pengenalan konsep dasar matematika dasar.  

Alasan peneliti memilih kelas ini karena anak dikelas A kemampuan 

berhitung masih rendah dengan dibuktikan adanya perilaku yang selalu 



menunggu contoh dari guru.  

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Nasir (2003 : 13) penelitian adalah ”penyelidikan yang hati-hati dan 

kritis dalam mencari fakta dan prinsip.” Sehingga metode penelitian adalah 

cara yang disusun secara sistematis dengan mengikuti konsep-konsep ilmiah 

yang digunakan dalam rangka pencarian data fakta demi tercapainya tujuan.  

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam 

mengumpulkan data dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab 

persoalan yang dihadapi (Suharsimi Arikunto, 1996 : 150). 

Berdasarkan derajat kepastian jawaban, metode penelitian dapat 

dibedakan menjadi beberapa tingkatan yaitu: metode deskriptif, metode 

kolerasional, metode ex post facto, dan metode eksperimen (Syamsuddin, 

2007 : 17) 

Penelitian tindakan kelas adalah upaya mengujicobakan ide -ide 

kedalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh 

dampak yang nyata dari situasi (kemmsi dalam syamsudin, 2007:192). Secara 

praktis penelitian tindakan secara umum digunakan meningkatkan 

kemampuan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dapat berupa kelas 

maupun kelompok yang yang berbeda disebuah lembaga yang bermaksud 

meningkatkan kualitas kerjanya. 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK) atau dalam 

bahasa Inggris sering disebut Classroom Action Research (CAR) yaitu 

merupakan suatu percermatan terhadap kegiatan-kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 



secara bersama (Suharsini Arikunto, 2007). Penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui media balok angka 

a. Validasi Data 

Upaya menjamin pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan 

dan dicatat dalam penelitian, maka dipilih dan ditentukan cara-cara yang 

tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Penelitian 

ini akan digunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut (Moleong, 1998:178).  

Penelitian menggunakan  triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaakan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 

2004:330). 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda (Nasution, 2003:115)  yaitu wawancara, observasi dan dokumen. 

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran dat juga 

dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu 

triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran 

penelitian terhadap data, karena itu truangulasi bersifat reflektif. 

a. Validasi Data 

Upaya menjamin pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan 



dan dicatat dalam penelitian, maka dipilih dan ditentukan cara-cara yang 

tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Penelitian 

ini akan digunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut (Moleong, 1998:178).  

Penelitian menggunakan  triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaakan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 

2004:330). 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda (Nasution, 2003:115)  yaitu wawancara, observasi dan dokumen. 

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran dat juga 

dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu 

triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran 

penelitian terhadap data, karena itu truangulasi bersifat reflektif. 

b. Analisis Data  

Penelitian tindakan kelas ini, data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilakukan dan dikembangkan selama proses refleksi sampai 

proses penyusunan laporan. Kesinambungan dan kedalaman dalam 

pengajaran data dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif. Data 

yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan, analisis interaktif yang 

terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 



dilakukan dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data sebagai suatu 

proses siklus. 

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat 

disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Data 

dalam penelitian bersumber dari interaksi guru dan anak didik dalam 

pembelajaran dan berupa kelancaran berbahasa yang dihasilkan dari tindakan 

yang mengajar. Pengambilan data dilakukan dengan : 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamalan secara teliti dan sistematis (Suharsimi Arikunto, 

1998: 28). Pengumpulan data melalui observasi dilakukan sendiri oleh 

peneliti pada kelas yang dijadikan sampel yang berguna untuk 

mendapatkan gambaran secara langsung kegiatan belajar anak didik di 

kelas.  

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 

dengan cara bertanya secara langsung kepada responden (Nasution, 1995: 

13). Wawancara merupakan suatu proses interaksi tatap muka/situasi peran 

pribadi mengenai masalah / pengalaman tertentu responden. Wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu (moleong, 2002: 135). 

c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 



penelitian kualitatif, dalam hal ini catatan lapangan digunakan untuk 

mencatat kejadian-kejadian penting yang muncul pada saat proses 

pengembangan bahasa dengan menggunakan metode cerita. Model catatan 

lapangan dalam penelitian ini adalah catatan pengalaman yang dilakukan 

oleh peneliti dan guru. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2000: 153) 

Catatan lapangan adalah Catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat 

dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan dala dan refleksi terhadap data 

dan penelitian. 

d. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tulis ataupun film yang tidak 

disengaja dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik 

(Moleong, 2000: 160). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa foto-foto yang diambil langsung oleh peneliti saat subyek di dalam 

kelas A, saat melakukan kegiatan berhitung awal. Teknik pengumpulan 

data berupa dokumentasi, ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memperkuat hasil wawancara dan observasi. Menurut Mulyasa (2009:69) 

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui 

sesuatu dengan buku-buku arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. 

Dokumentasi untuk memperoleh data sekolah dan nama-nama anak TK 

BA Aisyiyah Jombor Ceper Klaten serta foto tindakan penelitian.  

Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tentang 

peningkatan kemampuan berhitung awal melalui balok angka . Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :  



1) Peningkatan Kemampuan Berhitung Awal Anak 

Pengumpulan data untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

berhitung awal anak digunakan teknik observasi yaitu dengan 

melakukan pengamatan secara langsung dengan teliti, cermat, dan hati-

hati terhadap fenomena yang sesungguhnya tentang pembelajaran 

meningkatkan kemampuan berhitung awal anak. Observasi ini 

ditujukan kepada anak sebagai subjek penelitian. Observasi yang 

dilakukan meliputi kemampuan berhitung awal anak yang dapat dilihat 

dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan melalui kegiatan media 

balok angka.   

2) Penerapan Media Balok Angka 

Metode pengumpulan data yang digunakan. untuk mengetahui 

pelaksanaan media balok angka guru agar sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. 

Pelaksanaan observasi ini ditujukan kepada guru sebagai pelaksana 

pembelajaran. Adapun komponen yang diobservasi dalam penerapan 

media balok angka  antara lain : saat pembukaan, pelaksanaan inti 

kegiatan, maupun pemberian kesimpulan. 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama 

pembelajaran yang diperoteh peneliti yang tidak teramati dalam lembar 

observasi. Bentuk temuan ini berapa aktivitas siswa dan permasalahan 

yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.  

 



Indikator keberhasilan kegiatan penelitian ini akan terlihat dengan 

adanya peningkatan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, pada siklus I 

diharapkan kemampuan berhitung awal anak didik meningkat dari data yang 

diperoleh peneliti pada saat prasiklus yaitu rata-rata kemampuan berhitung 

awal didik BA Aisyiyah Jombor Ceper Klaten adalah 40%, meningkat menjadi 

60%. Selanjutnya pada siklus II diharapkan rata-rata kemampuan berhitung 

awal anak didik meningkat menjadi 70%. 

Implementasi media balok angka di Taman Kanak-kanak berdasarkan 

indikator yang diharapkan dicapai dalam peningkatan  kemampuan  berhitung 

awal terdapat  dalam  matrik  KBK. 

 

Analisis Data adalah proses menyeleksi, menyederhanakan, 

memfokuskan, mengabstaksikan, mengorganisasikan data secara sistemetis 

dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk 

menyusun jawaban terhadap tujuan penelitian 

 (http://remenmaos.blogspot.com/).  

. B. PEMBAHASAN  

Berdasarkan observasi kegiatan guru pada siklus II didapatkan hasil 

yang menunjukkan peningkatan dalam proses pembelajaran dalam 

menyampaikan materi berhitung awal melalui bermain balok angka. 

 
Setelah dilaksanakan pembelajaran berhitung awal dengan bermain 

balok angka terlihat respon anak di BA Aisyiyah Jombor Ceper, Klaten tahun 

pelajaran 2012/2013 sangat baik, yaitu anak terlihat lebih tertarik dan berminat 



dalam pembelajaran dan anak lebih aktif dan antusias dalam bertanya dan 

bekerja sama dengan temannya. Tidak terlihat lagi anak yang kurang 

memperhatikan pembelajaran, ramai sendiri, dan mengobrol sendiri seperti 

pada kondisi awal. Dengan menggunakan balok angka , anak lebih suka untuk 

media pembelajaran oleh guru dalam pembelajaran konstruktif balok pada 

anak. 

di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan permainan balok angka. Pada pra siklus 

ketuntasan anak dalam berhitung awal saat pembelajaran sebanyak 4 anak 

atau 25%, pada siklus I putaran I dengan menggunakan media balok angka 

yang baik 6 anak atau 57%, siklus I putaran kedua yang baik 8 anak atau 

67%. Dengan menggunakan media balok angka ketuntasan anak dalam 

berhitung awal saat pembelajaran di siklus II putaran I ada 10 anak 71%, 

siklus II putaran kedua yang tergolong baik ada 12 anak atau 75%. 

Berdasarkan peningkatan setiap siklus maka dapat disimpulkan bahwa 

media balok angka  dapat meningkatkan kemampuan berhitung awal anak di 

BA Aisyiyah Jombor Ceper Klaten.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Anggani Sudono (2000 : 7) yang 

mengatakan bahwa permainan yang digunakan oleh anak untuk memenuhi 

naluri dapat meningkatkan kemampuan berhitung awal anak melalui berbagai 

metode salah satunya bermain balok angka.  



Pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran telah ada kemajuan pada 

semua kegiatan sehingga evaluasi dan refleksi telah diterapkan oleh guru 

dengan baik. 

Pada siklus II dapat dikatakan bagus karena telah berhasil 

meningkatkan persentase keberhasilan belajar anak karena telah memenuhi 

target ketuntasan belajar anak sebesar 75% sehingga pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil pada siklus II ini. 

Dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam 

usaha meningkatkan kemampuan berhitung awal setelah menggunakan media 

balok angka siklus II dapat dikatakan bagus karena telah berhasil 

meningkatkan persentase ketuntasan belajar anak karena telah memenuhi 

target belajar anak sebesar 75% sehingga pembelajaran dapat dikatakan 

berhasil pada siklus II ini.  

Berdasarkan Sanjaya (2006: 107) bahwa kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari segi proses dan hasil. Proses pembelajaran dikatakan berhasil bila 

setidaknya 75% peserta didik terlibat secara aktif, antusias, motivasi baik 

secara fisik, mental, ataupun sosial selama proses pembelajaran. Selain itu, 

anak didik juga harus menunjukkan kegairahan tinggi terhadap pembelajaran. 

Dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil bila setidaknya 

terdapat 75% anak didik yang mengalami perubahan positif dan output yang 

bermutu tinggi.  

Berdasarkan keberhasilan penelitian ini melalui siklus I dan siklus II dengan 

menggunakan media balok angka, maka hipotesis yang mengatakan Peningkatan 



berhitung awal dalam mengenal angka pada anak kelompok A di BA Aisyiyah 

Jombor Ceper, Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 terbukti kebenarannya.  

Hasil Penelitian Pembahasan  

Berdasarkan observasi kegiatan guru pada siklus II didapatkan hasil 

yang menunjukkan peningkatan dalam proses pembelajaran dalam 

menyampaikan materi berhitung awal melalui bermain balok angka. 

Adapun prosentase keberhasilan penilaian tiap siklus dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 
Setelah dilaksanakan pembelajaran berhitung awal dengan bermain 

balok angka terlihat respon anak di BA Aisyiyah Jombor Ceper, Klaten tahun 

pelajaran 2012/2013 sangat baik, yaitu anak terlihat lebih tertarik dan berminat 

dalam pembelajaran dan anak lebih aktif dan antusias dalam bertanya dan 

bekerja sama dengan temannya. Tidak terlihat lagi anak yang kurang 

memperhatikan pembelajaran, ramai sendiri, dan mengobrol sendiri seperti 

pada kondisi awal. Dengan menggunakan balok angka , ana k lebih suka untuk 

media pembelajaran oleh guru dalam pembelajaran konstruktif balok pada 

anak. 

 di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan permainan balok angka. Pada pra siklus 

ketuntasan anak dalam berhitung awal saat pembelajaran sebanyak 4 anak 

atau 25%, pada siklus I putaran I dengan menggunakan media balok angka 

yang baik 6 anak atau 57%, siklus I putaran kedua yang baik 8 anak atau 

67%. Dengan menggunakan media balok angka ketuntasan anak dalam 



berhitung awal saat pembelajaran di siklus II putaran I ada 10 anak 71%, 

siklus II putaran kedua yang tergolong baik ada 12 anak atau 75%. 

Berdasarkan peningkatan setiap siklus maka dapat disimpulkan bahwa 

media balok angka  dapat meningkatkan kemampuan berhitung awal anak di 

BA Aisyiyah Jombor Ceper Klaten.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Anggani Sudono (2000 : 7) yang 

mengatakan bahwa permainan yang digunakan oleh anak untuk memenuhi 

naluri dapat meningkatkan kemampuan berhitung awal anak melalui berbagai 

metode salah satunya bermain balok angka.  

Pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran telah ada kemajuan pada 

semua kegiatan sehingga evaluasi dan refleksi telah diterapkan oleh guru 

dengan baik. 

Pada siklus II dapat dikatakan bagus karena telah berhasil 

meningkatkan persentase keberhasilan belajar anak karena telah memenuhi 

target ketuntasan belajar anak sebesar 75% sehingga pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil pada siklus II ini. 

Dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam 

usaha meningkatkan kemampuan berhitung awal setelah menggunakan media 

balok angka siklus II dapat dikatakan bagus karena telah berhasil 

meningkatkan persentase ketuntasan belajar anak karena telah memenuhi 

target belajar anak sebesar 75% sehingga pembelajaran dapat dikatakan 

berhasil pada siklus II ini.  



Berdasarkan Sanjaya (2006: 107) bahwa kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari segi proses dan hasil. Proses pembelajaran dikatakan berhasil bila 

setidaknya 75% peserta didik terlibat secara aktif, antusias, motivasi baik 

secara fisik, mental, ataupun sosial selama proses pembelajaran. Selain itu, 

anak didik juga harus menunjukkan kegairahan tinggi terhadap pembelajaran. 

Dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil bila setidaknya 

terdapat 75% anak didik yang mengala mi perubahan positif dan output yang 

bermutu tinggi.  

Berdasarkan keberhasilan penelitian ini melalui siklus I dan siklus II 

dengan menggunakan media balok angka, maka hipotesis yang mengatakan 

Peningkatan berhitung awal dalam mengenal angka pada anak kelompok A di 

BA Aisyiyah Jombor Ceper, Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 terbukti 

kebenarannya. 

 
SIMPULAN  

Dari keseluruhan pembahasan penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Dalam menerapkan permainan untuk meningkatkan kemampuan berhitung awal BA 

Aisyiyah Jombor Ceper, Klaten dengan cara melakukan kegiatan berhitung yaitu dengan 

media balok angka ini berguna untuk bersosialisasi, dan merangsang kemampuan 

berhitung anak.  

2. Hasil Penelitian 

a. Pada kondisi awal dengan menggunakan pengamatan pada saat anak belajar di kelas, 

terlihat anak tidak semangat. Dari hasil pengamatan diperoleh hasil bahwa 

kemampuan berhitung awal anak hanya mencapai 42% atau 10 anak yang 

kemampuan berhitung awal baik 2,5% atau 4 anak.  



b. Pada siklus I putaran pertama hasil kemampuan berhitung awal melalui media balok 

angka dari 16 anak yang tuntas dalam pembelajaran adalah 7 anak atau 15% dan 

yang tidak tuntas sebanyak 11 anak atau 46%. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 

12% dari sebelum tindakan yang hanya mencapai 40%. Pada siklus I putaran kedua 

hasil berhitung awal dengan media balok angka dari 7 anak yang tuntas dalam 

pembelajaran adalah 16 anak atau 64% dan yang tidak tuntas sebanyak 2 anak atau 

13 %. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 12% dari siklus I putaran pertama yang 

hanya mencapai 52%.  

c. Pada siklus II putaran pertama hasil kemampuan berhitung awal dengan media balok 

angka dari 16 anak yang tuntas dalam pembelajaran adalah 10 anak atau 62% dan 

yang tidak tuntas sebanyak 1 anak atau 6,2%. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 

18% dari I putaran kedua yang hanya mencapai 43%. Pada siklus II putaran kedua 

hasil kemampuan berhitung awal dengan media balok angka dari 16 anak yang tuntas 

dalam pembelajaran adalah 15 anak atau 92% dan yang tidak tuntas sebanyak 1 anak 

atau 8 %. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 20% dari siklus II putaran pertama 

yang hanya mencapai 72%. Hasil perbaikan pembelajaran pada siklus II putaran 

kedua sebesar 92% dan rata-rata kemampuan berhitung awal sebesar 84 diatas 84% 

menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran siklus II putaran II telah berhasil.  

3. Berdasarkan keberhasilan pembelajaran melalui siklus I dan siklus II dengan 

menggunakan media balok angka, maka hipotesis yang mengatakan “Melalui Media 

Balok Angka dapat Meningkatkan Kemampuan Berhitung Awal Anak kelompok A di BA 

Aisyiyah Jombor Ceper Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. terbukti kebenarannya.  

Media balok angka merupakan suatu cara penyampaian atau penyajian materi 

pembelajaran secara lisan dalam bentuk permainan dari guru kepada anak didik dan berfungsi 

untuk membantu perkembangan berhitung dan befikir anak serta memotivasi anak untuk cinta 

menghitung. Media balok angka adalah salah satu media pengembangan berhitung yang dapat 

mengembangkan beberapa aspek fisik atau psikis anak TK sesuai dengan tahap perkembangan 

(Dhiene, 2005:50).  
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Manfaat yang dapat diambil dari media balok angka di  adalah melatih daya tangkap, 

dan daya pikir, daya konsentrasi, membantu perkembangan fantasi atau daya imajinasi bagi 

anak, menciptakan suasana yang menyenangkan dan akrap di ruang kelas, mengembangkan 

perbendaharaan angka anak.  

Bentuk penyajian proses pembelajaran di  adalah terpadu antara bidang 

pengembangan satu dengan lainnya. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan  

dan kekurangan. Untuk itu dengan adanya pembelajaran terpadu maka pengembangan metode 

yang bervariasi dapat membantu pencapaian tujuan materi pembelajaran.  

Dari uraian di atas tetang balok angka dalam bab ini dapat dikatakan bahwa media 

balok angkla dapat mengembangkan kemampuan berhitung awal anak di BA Aisyiyah 

Jombor, Klaten. Hal ini dikarenakan pertama media balok angka pada umumnya lebih 

berkesan dari pada menyebutkan angkanya saja, sehingga pada umumnya media balok angka 

terekam jauh lebih kuat dalam memori anak. Balok angka dapat dipraktekkan sendiri sehingga 

bisa diingat secara utuh selama berpuluh -puluh tahun kemudian. Kedua, melalui media balok 

anga anak diajar untuk mengambil hikmah dari permainan tadi yang untuk kemudian 

menirukan sendiri baik dirumah maupun waktu mempraktekkan bermain dengan temannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 


