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ABSTRAKSI 
 
 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK MELALUI 

PERMAINAN BERHITUNG BALOK CUISENAIRE KELOMPOK A  

DI TK PERTIWI BARENG KLATEN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 
Dewi Supriyanti, A53B090183,  Jurusan PAUD PAKGJ, Fakultas Keguruan dan 
Imu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 66 halaman. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permainan berhitung balok 
Cuisenaire dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak pada TK Pertiwi 
Bareng Kelompok A Klaten Tengah Tahun Ajaran 2012/201. PTK ini terdiri dari 
3 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Observasi dari buku leger sebagai awal pencarian data. 
Metode pengumpulan data yang pokok adalah observasi. Jumlah subyek 
penelitian sebanyak 25 anak kelompok A dan dalam menganalisa data penulis 
menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif.  

Dari penelitian tindakan kelas yang di lakukan di TK Pertiwi Bareng Klaten 
dapat disimpulkan bahwa permainan berhitung balok Cuisenaire dapat 
meningkatkan kognitif anak Kelompok A di TK Pertiwi Bareng Klaten Tahun 
Pelajaran 2012/2013 yang dibuktikan dengan pada siklus 1 jumlah tanda ● dan  √ 
sebanyak 139 dengan rata-rata 5.56, dan jumlah rata-rata prosentase sebesar 
61.78%, siklus  2 jumlah tanda ●  dan  √ sebanyak 149 dengan rata-rata 5.96, dan 
jumlah rata-rata prosentase sebesar 66.22%. Jadi terdapat peningkatan jumlah 
tanda ● dan  √ sebanyak 10 dengan rata-rata 0.40 dan rata-rata prosentase sebesar 
4.45 %. Pada siklus 3 jumlah tanda ● dan  √ sebanyak 213 dengan rata-rata 8.52, 
dan jumlah rata-rata prosentase sebesar 94.67%. Jadi terdapat peningkatan jumlah 
tanda ● dan  √ sebanyak 60 dengan rata-rata 2 dan rata-rata prosentase sebesar 27 
%. 
 
 
Kata Kunci : Meningkatkan kemampuan kognitif, permainan berhitung balok 

Cuisenaire 
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A. Pendahuluan 

Sejak manusia  dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui 

apa – apa. Setelah melalui bimbingan dari Allah barulah alat indra itu dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya.  

Allah berfirman dalam Surat An Nahl ayat 78 : 

$#uρ�ُΝ3 y_ t�÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθ ßϑn=÷è s? $ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3 s9 

yì ôϑ¡¡9$# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nο y‰ Ï↔ øùF{ $#uρ   öΝä3 ª=yès9 šχρ ã�ä3 ô±s?  

Artinya : 

Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui apa-apa. Dan Allah telah menjadikan bagimu pendengaran, 

penglihatan dan hari, supaya kamu mensyukuriNya. (Qs. An - Nahl : 78)  

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa yang mengeluarkan manusia 

dari perut ibunya adalah dari kekuatan dari Allah. Selain itu keadaan manusia 

pada waktu terlahir dalam keadaan tidak tahu apapun bagaikan kertas putih 

bersih. Atas kasih sayang dan karunia Allah yang Maha Pemurah dan 

pengasihlah yang menjadikan alat indra berupa pendengaran dan penglihatan 

serta hati sehingga manusia menjadi makhluk yang paling sempurna diantara 

dengan makhluk lainnya.  

Dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa Allah menjadikan alat 

indra berdasarkan lafal ayat di atas berurutan dari pendengaran, penglihatan 

dan hati. Secara maknawiyah juga diartikan bahwa urutan lafal diatas juga 

mengindikasikan fungsi alat indra tersebut mulai berfungsinya juga 

berdasarkan urutan tersebut. Barulah fungsi alat indra tersebut agar maksimal 

fungsinya, tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab orang tuanya. 

Pendidikan anak dari orang tuanya pada dasarnya menjadi faktor 

penentu bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik dari segi fisik, psikis 

dan sosialnya. Karena pendidikan  dari orang tua menjadikan bekal bagi 

manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan 

lingkungan yang lebih luas.  
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Rasulullah bersabda : 

� َوَ�ِ� ا���ِ��� َ����  َ�ْ�َ�ِ�َ
  ُرِ�َ�َ�َ�ْ�َ�ْ�َ ����َ 

 َ�ْ� َ%َ�ٍ$ َ�ِ� ا�"�!ِ ُِ�َ�ْا�َ
 &َ�  روا. ا��-!رَيَوَ�ِ� ْا�َ+ْ*ُ"ْ(ِن َ���� ُ�ِ'ْ

Artinya : 

Diangkat pena dalam tiga hal dari tidur sehingga ia bangun,  dan dari kanak-

kanak sehingga ia baligh dan dari gila sampai ia sembuh. (HR. 

Bukhori)(Ahmad Sunarto, 1999:243) 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan beban hukum 

taklif  (hukum beban ) berdasarkan kesempurnaan akal yang dimiliki manusia. 

Hal itu menunjukkan betapa Allah memberikan penghargaan yang tinggi 

kepada manusia yang menggunakan akalnya. Akal akan mengangkat derajat 

manusia sehingga menjadi makhluk yang mulia. Dengan demikian anak usia 

Taman Kanak-kanak belum dikenai beban sama sekali, dikarenakan akal anak 

belum sempurna.  

Sebagai ilustrasi manusia dapat dibandingkan dengan hewan. Bila 

dibandingkan dengan burung misalnya, dalam beberapa hari sejak pecah dari 

telur burung sudah bisa terbang tinggi, sedangkan manusia hanya bisa tidur 

dan menangis saja. Bila dibandingkan dengan gajah dalam beberapa bulan saja 

gajah bisa mampu  mengangkat batang pohon yang berat, sedangkan manusia 

belum mampu melakukannya.  

Dengan akal manusia maka akan timbul ( kurioritas ) rasa ingin tahu 

dan melakukan percobaan-percobaan. Hasil dari percobaan-percobaan yang 

dilakukan manusia menghasilkan alat yang mampu melebihi kemampuan yang 

dimiliki binatang. Manusia menciptakan pesawat terbang yang kecepatannya 

melebihi kecepatan dan ketinggian burung. Bahkan manusia menciptakan 

pesawat yang mampu keluar angkasa. 

Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bareng sebagai lembaga pendidikan 

formal yang mengajarkan pendidikan anak pada usia dini yang dipercaya 

masyarakat untuk mendidik putra-putrinya dalam rangka mengembangkan 

potensi anak untuk persiapan ke jenjang di sekolah dasar. Salah satu potensi 

yang dikembangkan di Taman Kanak-kanak adalah kognitif.  
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Berawal dari keterkejutan penulis selaku guru Taman Kanak-Kanak 

Pertiwi Bareng Klaten Tengah Klaten melihat nilai yang dicapai siswa hanya 

63,56 %. Metode yang penulis gunakan adalah metode ceramah. Hasil tersebut 

penulis laporkan kepada kepala Taman Kanak-kanak Pertiwi Bareng Klaten 

Tengah Klaten, beliau memberikan masukan agar mencari metode yang lebih 

baik. 

Berdasarkan permasalahan  uraian di atas penulis berminat 

mengadakan penelitian tindakan kelas yang berkaitan usaha penulis dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui permainan balok Ciusenaire 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui 

Permainan Berhitung Balok Cuisenaire Kelompok A di TK Pertiwi Bareng 

Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 ” 

 

B. Metode Penelitian 

Setting Penelitian dilakukan di TK Pertiwi Bareng yang terletak di 

Desa Bareng Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten. Lokasi TK Pertiwi 

Bareng di kompleks Desa Bareng dan mudah dijangkau. TK Pertiwi Bareng 

sudah terakreditasi dengan nilai B dari Badan Akreditasi Nasional. Penelitian 

dilaksanakan 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari-April 2012. Subyek 

penelitian mencakup semua pihak yang dapat memberikan informasi yang 

diperlukan. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subyek 

penelitian adalah anak kelompok A TK Pertiwi Bareng Klaten Tengah yang 

berjumlah 25 anak yang terdiri dari 13 anak perempuan dan 12 anak laki-laki. 

Subyek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dimana peneliti juga 

sebagai pengajar di Kelompok A. penelitian ini dibantu oleh seorang 

observator yaitu Bu Tatik yang juga sebagai pengajar di TK Pertiwi Bareng 

Klaten, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini guru dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di TK Pertiwi Bareng.  

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Prosedur penelitian ini mencakup tahap-tahap perencanaan 
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tindakan (planning), pelaksanaan tindakan, pengamatan (observing), refleksi 

(reflecting)  

Rancangan prosedur penelitian tindakan kelas ini siklus pertama 

(Siklus 1) Kegiatan perencanaan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2013. 

Adapun perencanaan yang dilakukan yaitu merencanakan tindakan, meliputi 

pembuatan rencana pembelajaran berupa Satuan Kegiatan Harian ( SKH ), 

mempersiapkan media pembelajaran berupa permainan balok Ciusenaire, 

mempersiapkan insrumen observasi  

Siklus kedua (siklus II) kegiatan perencanaan dilaksanakan pada 

tanggal 24 Februari 2013. Adapun perencanaan yang dilakukan antara lain 

merencanakan tindakan, meliputi pembuatan rencana pembelajaran berupa 

Satuan Kegiatan Harian ( SKH ), mempersiapkan media pembelajaran berupa 

permainan balok Ciusenaire dan mempersiapkan insrumen observasi  

Siklus Kedua (Siklus III)  kegiatan perencanaan dilaksanakan pada 

tanggal 24 Februari 2013. Adapun perencanaan yang dilakukan yaitu 

merencanakan tindakan, meliputi pembuatan rencana pembelajaran berupa 

Satuan Kegiatan Harian ( SKH ),  mempersiapkan media pembelajaran berupa 

permainan balok Ciusenaire, dan mempersiapkan insrumen observasi  

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu berguna untuk 

merefleksikan hasil observasi pada setiap siklus dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini, dan data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka 

berguna untuk mendapatkan data berupa hasil observasi yaitu jumlah tanda ● , 

√ dan tanda Ο, serta prosentase pada masing-masing siklus dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan pengamatan  

digunakan untuk mendapatkan data data nilai siswa dari buku leger dan hasil 

penelitian tindakan kelas dan lain – lain yang relevan dengan penelitian ini, 

studi dokumentasi untuk mendapatkan data tentang hasil nilai pra siklus 

berupa buku leger dan lain – lain yang relevan dengan penelitian ini. 

Instrumen Penelitian dalam penelitian ini berupa lembar observasi 

untuk mengamati responden dalam mengikuti pembelajaran di ruangan. 
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Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi menentukan indicator 

yang akan digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif 

anak, menjabarkan indicator ke dalam butir-butir amatan yang menunjukkan 

pencapaian indicator yang dapat dilakukan anak ketika melaksanakan kegiatan 

butir-butir amatan penjabaran indicator dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Butiran amatan pedoman observasi peningkatan kemampuan kognitif anak. 

Menentukan deskriptor butir amatan dengan pemberian skor dengan 

ketentuan ● = jika anak bisa melakukan sendiri, √ = jika anak bisa dengan 

sedikit bantuan, Ο = jika anak bisa dengan banyak bantuan, membuat 

lembaran observasi yang akan digunakan untuk mencatat hasil pengamatan 

dari setiap tindakan. Lembar observasi dapat dilihat pada lampiran 1, 

Melakukan pencatatan hasil observasi dengan member tanda (●, √, dan Ο ) 

pada kolom. 

Indikator kinerja Keberhasilan penelitian ini akan tercermin dengan 

adanya peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan kognitif anak didik 

yang meliputi aspek, mengetahui konsep banyak dan sedikit, membilang 

banyak benda satu sampai sepuluh, mengenal konsep bilangan, mengenal 

lambang bilangan, mengenal lambang huruf. Adapun penelitian tiap siklus ini 

diharapkan mencapai prosentase pra siklus rata-rata prosentase kemampuan 

kognitif anak dalam 1 kelas 61.78%, Siklus I 70%, Siklus II 80%,  Siklus III 90% 

 

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Hasil penelitian tindakan kelas berawal dari pengamatan sementara 

berupa observasi awal pra siklus ( kondisi awal ) pada buku leger penulis 

selaku guru Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bareng Klaten Tengah Klaten 

diperoleh tanda ● sebanyak 18 dengan rata-rata 0.72, tanda √ sebanyak 123 

dengan rata-rata sebesar 4.92 dan yang bertanda Ο sebanyak 82 dengan rata-

rata sebanyak 3.286. Bila tanda ● + √ dijumlahkan diperoleh angka sebesar 

139 dengan rata-rata 5.56,  dan bila diprosentasekan diperoleh jumlah 

prosentase sebesar 1544,44 dengan rata-rata 61,78 % Pada siklus 1 jumlah 

tanda ● sebanyak 26 dengan rata rata 1.04, tanda √ sebanyak 123 dengan rata-
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rata 4.92 dan jumlah tanda Ο sebanyak 76 dengan rata – rata 3.04. Tanda ● 

dan √ jika dijumlahkan diperoleh hasil sebesar 149 dengan rata-rata 11. Bila 

jumlah tanda ● dan √ sebesar 149 dibuat prosentase akan di dapati sebesar 

66.22 %. Pada siklus 2 jumlah tanda ● sebanyak 29 dengan rata rata 1.16, 

tanda √ sebanyak 134 dengan rata-rata 5.36 dan jumlah tanda Ο sebanyak 62 

dengan rata – rata 2.48. Bila tanda ● dan √ dijumlahkan akan diperoleh hasil 

sebesar 139 dengan rata-rata 6.52. dan bila diprosentase sebesar 72.44 %. 

Siklus 3 Jumlah tanda ● sebanyak 66 dengan rata rata 2.64, tanda √ sebanyak 

147 dengan rata-rata 5.88 dan jumlah tanda Ο sebanyak 12 dengan rata – rata 

0.48. Bila tanda ● dan √ dijumlahkan akan diperoleh hasil sebesar 213 

dengan rata-rata 8.52. dan bila diprosentase sebesar 94.67 %. 

Permainan berhitung balok Cuisenaire dapat meningkatkan kognitif 

anak Kelompok A di TK Pertiwi Bareng Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 

yang dibuktikan pada kondisi awal ( pra siklus ) jumlah tanda ● dengan √ 

sebesar 139 dengan rata-rata 6 dengan prosentase 62 %, siklus 1 jumlah tanda 

● dengan √ sebesar 149 dengan rata-rata 6  dengan prosentase sebesar 66. 

Maka terdapat peningkatan jumlah tanda ● dengan √ sebesar 10  dengan 

rata-rata 0.40 dengan peningkatan rata-rata prosentase sebesar 4.44 %. Maka 

terdapat peningkatan jumlah tanda ● dengan √ sebesar 10  dengan rata-rata 

0.40 dengan peningkatan rata-rata prosentase sebesar 4.44. Peningkatan Dari 

Siklus 1 Ke Siklus 2 dibuktikan dengan jumlah tanda ● dengan √ siklus 1 

sebesar 149 dengan rata-rata 6  dengan prosentase sebesar 66, siklus 2 jumlah 

tanda ● dengan √ sebesar 163 dengan rata-rata 7 dengan rata-rata prosentase 

72 %, Maka terdapat peningkatan jumlah tanda ● dengan √ sebesar 14  

dengan rata-rata 0.56 dengan peningkatan rata-rata prosentase sebesar 6.22 % 

Peningkatan Dari Siklus 2 Ke Siklus 3 yang dibuktikan dengan jumlah tanda 

● dengan √ sebesar 163 dengan rata-rata 7  dengan rata-rata prosentase 

sebesar 72 %, sedangkan siklus 3 jumlah tanda ● dengan √ sebesar 213 

dengan rata-rata 9  dengan prosentase sebesar 95. Maka terdapat peningkatan 

sebesar 50 dengan rata-rata 3.85. bila di prosentase sebesar 6.22 %,  
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D. Penutup 

Kesimpulan PTK ini adalah Dari hasil observasi buku leger diketahui 

kemampuan kognitif anak yang memiliki  tanda ● sebanyak 18 dengan rata-

rata 0.72, tanda √ sebanyak 123 dengan rata-rata sebesar 4.92 dan yang 

bertanda Ο sebanyak 82 dengan rata-rata sebanyak 3.286. Bila tanda ● + √ 

dijumlahkan diperoleh angka sebesar 139 dengan rata-rata 5.56,  dan bila 

diprosentasekan diperoleh jumlah prosentase sebesar 1544,44 dengan rata-

rata 61,78 %. Pada siklus 1 jumlah tanda ● sebanyak 26 dengan rata rata 1.04, 

tanda √ sebanyak 123 dengan rata-rata 4.92 dan jumlah tanda Ο sebanyak 76 

dengan rata – rata 3.04. Tanda ● dan √ jika dijumlahkan diperoleh hasil 

sebesar 149 dengan rata-rata 11. Bila jumlah tanda ● dan √ sebesar 149 

dibuat prosentase akan di dapati sebesar 66.22 %. Dari data tersebut diketahui 

terdapat peningkatan jumlah tanda ● dengan √ sebesar 10  dengan rata-rata 

0.40 dengan peningkatan rata-rata prosentase sebesar 4.44 %,  Pada siklus 2 

jumlah tanda ● sebanyak 29 dengan rata rata 1.16, tanda √ sebanyak 134 

dengan rata-rata 5.36 dan jumlah tanda Ο sebanyak 62 dengan rata – rata 

2.48. Bila tanda ● dan √ dijumlahkan akan diperoleh hasil sebesar 139 

dengan rata-rata 6.52. dan bila diprosentase sebesar 72.44 %. Dari data 

peningkatan jumlah tanda ● dengan √ sebesar 14  dengan rata-rata 0.56 

dengan peningkatan rata-rata prosentase sebesar 6.22 % Pada siklus 3 

diketahui bahwa jumlah tanda ● sebanyak 66 dengan rata rata 2.64, tanda √ 

sebanyak 147 dengan rata-rata 5.88 dan jumlah tanda Ο sebanyak 12 dengan 

rata – rata 0.48. Bila tanda ● dan √ dijumlahkan akan diperoleh hasil sebesar 

213 dengan rata-rata 8.52. dan bila diprosentase sebesar 94.67 %. Maka 

terdapat peningkatan sebesar 50 dengan rata-rata 3.85. bila di prosentase 

sebesar 6.22 %, 

Implikasi penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di TK Pertiwi 

Bareng Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan judul : Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Berhitung 

Balok Cuisenaire Kelompok A di TK Pertiwi Bareng Klaten Tahun Pelajaran 

2012/2013 adalah timbulnya motivasi bagi guru lain dalam pencapaian tujuan 
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pembelajaran, dan timbulnya semangat kepala TK dalam meningkatkan 

program kerja agar pencapaian institusional dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. 

Saran – saran penulis sampaikan yang terhormat : 

Kepala Kepala TK Pertiwi Bareng Klaten hendaknya mengenali 

permasalahan-permasalahan yang ada di PAUD untuk dicarikan jalan 

pemecahannya dan membuat perencanaan program – program unggulan 

dalam rangka menarik simpati dan untuk memperoleh kepercayaan 

masyarakat. 

Guru TK Pertiwi Bareng Klaten hendaknya mengadakan kerjasama 

yang baik antar guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran, hendaknya 

memberikan motivasi kepada guru agar meningkatkan daya kreatif dan 

inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan memberikan dorongan 

kepada guru agar meningkatkan studinya yang sesuai kualifikasi yang 

dibutuhkan. 

Orang Tua / wali murid TK Pertiwi Bareng Klaten hendaknya 

memberikan masukan-masukan kepada TK Pertiwi Bareng Klaten agar 

lembaga mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, dan 

memberikan ide-ide yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas TK 

Pertiwi Bareng Klaten. 
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