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ABSTRAK 
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PERMAINAN BALOK BERGAMBAR DI KELOMPOK A DI TK PGRI II   

CELEP KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2014/2015 

Urip santoso A53H111010, Jurusan Pedidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berhitung 

permulaan melalui permainan balok bergambar di kelompok A TK PGRI II Celep 

kecamatan kedawug kabupaten sragen. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan (action ressearch) dengan bentuk penelitian PTK. Subjek 

penelitian adalah guru dan seluruh   anak yang berada di  TK PGRI II Celep  

kelompok A sebanyak 19 siswa.  Metode pengumpulan data yang dipergunakan 

adalah  wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi 

interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya 

dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 

suatu siklus.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui 

bahwa pengembangan kemampuan berhitung permulaan anak melalui permainan 

dadu warna dapat berkembang. Hal ini terbukti dengan adanya pengembangan 

prosentase kemampuan berhitung permulaan dari sebelum tindakan sampai 

dengan siklus II yakni rata-rata Sebelum tindakan anak sebesar  45%, rata-

rata pada siklus I mencapai 61%, rata-rata pada siklus II mencapai 90%. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan bermain dadu warna dapat 

mengembangkan kemampuan kemampuan berhitung permulaan anak. 

. 

 

Kata Kunci : Kemampuan berhitung permulaan, permainan balok bergambar. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

menjelaskan bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, selain 

jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud dapat diselenggarakan 

pendidikan pra sekolah disebut PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 

Jenis jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar menurut UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan anak usia dini 

(PAUD). Melalui PAUD anak dibina dengan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal (Maimunah, 2010: 

15). Sedangkan tujuan PAUD diadakan di Indonesia menurut Maimunah (2010: 

17) adalah yang pertama membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak 

yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga 

memiliki kesiapan pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, 

yang kedua membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di 

sekolah. Melalui program pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan 

mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki, dari aspek fisik sosial, 

moral, emosi, kepribadian dan yang lainnya. Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. 

Menurut Padmonodewo (2005:20), guru TK perlu menguasai konsep 

konsep matematika sederhana yang sesuai untuk anak TK. Berbagai 

notasimatematika sederhana dan cara pengenalan nyaperlu dipahami agar dapat 

melatih anak berhitung dan menggunakan fungsi-fungsi matematika lainnya. 

Selain menguasai konsep-konsepnya, guru Tk juga harus menguasai metode 
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pembelajaran matematika sederhana tersebut agar hasil yang diperoleh bisa 

maksimal. 

 Salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan di Taman 

Kanak-Kanak adalah kemampuan berhitung  permulaan dimana masuk dalam 

ruang lingkup perkembangan kognitf. Kemampuan kemampuan berhitung 

permulaan dikembangkan bertujuan agar anak dapat melakukan eksplorasi 

terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya. Sehingga dengan pengetahuan 

yang didapatkannya tersebut anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan 

menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan 

yang harus memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya 

dan orang lain. 

Di TK PGRI II Celep dalam pembelajarannya juga mengembangkan 

semua aspek-aspek bidang perkembangan yaitu nilai-nilai agama dan moral, fisik, 

bahasa, sosial emosional. Peneliti mengadakan pengamatan proses kegiatan 

belajar mengajar terhadap pengembangan kemampuan berhitung permulaan anak. 

Berdasarkan  data anak  yang berjumlah 19 anak. 

Kurang optimalnya pencapaian pembelajaran berhitung permulaan 

peneliti mengamati, karena ada beberapa hal permasalahan yaitu : 

1. Materi kurang menarik, guru kurang mengemas materi yang disampaikan 

dalam bentuk yang menyenangkan. Guru cenderung menyampaikan materi 

seperti mengajar anak sekolah menengah. 

2. Alat/media kurang, peneliti mengamati dalam penyampaian materi guru kurang 

bahkan tidak menggunakan alat/ media. 

3. Suasana lingkungan yang kurang menunjang, guru kurang memperhatikan 

lingkungan terutama dalam kelas yang menunjang dengan materi yang 

disampaikan.  

Bermain adalah salah satu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan 

anak secara sendirian atau berkelompok dengan menggunakan alat atau tidak 

untuk mencapai tujuan terentu Santoso (2002). Sedangkan alat permainan adalah 

semua alat bermain yang digunakan untuk memenuhi naluri bermainya  Mizan 

Zubair (2008:5). Oleh karenan itu peneliti menggunakan permainan Balok 
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Bergambaruntuk mengembangkan kemampuan berhitung permulaan anak karena 

sesuai dengan teori di atas. 

 

B. METODE PENELITIAN  

1. Kondisi Objektif TK PGRI II  

TK PGRI II CELEP terletak di Desa celep Dukuh Celep 

Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. TK PGRI II CELEP berada 

di lingkungan SDN CELEP V sehingga sangat strategis karena 

menjadi rujukan masyarakat. Status gedung adalah milik sendiri yang 

berada di sebelah timur lingkungan sekolah SD. 

TK PGRI II CELEP berdiri sejak tahun 1983,gedung berdiri di 

tanah milik SDN CELEP V, kemudian memiliki 2 ruang kelas. Untuk 

pembiayaan operasional TK masih menggunakan iuran dari wali 

murid. 

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal maka TK PGRI II 

CELEP memiliki visi dan misi sebagai berikut; 

a. Visi 

Terciptanya pendidikan yang cerdas, kreatif dan Ceria 

b. Misi 

Menciptakan pendidikan yang profesional. 

Memberikan stimulus yang sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. 

Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk 

anak. 

2. Sarana dan prasarana pendukung di TKPGRI II CELEP: 

a. 2 ruang kelas 

Dua ruang kelas adalah untuk 2 kelas yaitu untuk kelas A dan 

untuk Kelas B untuk kelas jumlah siswanya adalah 19 anak. 

Dalam ruang kelas terdapat gambar-gambar yang 

mendukunng  pembelajaran ada pula meja, kursi anak, meja 
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dan kursi guru terdapat pula APE dalam untuk mendukung 

setiap pembejaran. 

b. Kamar mandi berjumlah 1 berada disamping  kanan gedung 

tk. 

c. Area bermain diluar sangat luas, ada pula untuk APE luar 

yaitu Ayunan, Jaring laba-laba, Bola dunia, Tangga pelangi, 

Papan titian. 

d. Keadaan Sumber Daya Manusia 

TK PGRI II CELEP di kepalai oleh ibu Sri Suwarsini, S.Pd yang 

memiliki 1 guru PNS dan 1 guru tetap yayasan dengan kulifikasi  

pendidikan S1 ada 1 orang dan smk 1 orang. 

Tabel.7 Daftar guru TK PGRI II CELEP 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1 Sri Suwarsini, S.Pd KS S1 

2 Susanti, S.Pd Guru S1 

3 Urip Santoso Guru SMK 

 

          Bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, karena data yang akan diperoleh/dikumpulkan berupa data yang 

langsung tercatat dari kegiatan di lapangan dengan jenis penelitian berupa 

penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Suharsini Arikunto (2006: 2-3) 

menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu kegiatan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan.  Penelitian 

ini menggunakan strategi dengan langkah-langkah yang diambil yaitu strategi 

tindakan kelas model siklus karena objek penelitian yang diteliti hanya satu 

sekolah. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di TK PGRI II Celep. 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompokA TK PGRI II Celep, 

Kedawung, Sragen Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 19 anak.  
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian setiap anak dapat diketahui bahwa 

kemampuan berhitung permulaan anak sebelum tindakan sampai dengan siklus ke 

II menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan 45%, siklus I sebesar 61%, siklus 

II mencapai 90%. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti peningkatan 

kemampaun berhitung permulaan dipengaruhi oleh motivasi dan reward. Melalui 

kegiatan bermain dadu warna anak dapat mengekpersikan keinginannya dalam 

bermain Balok Bergambar. 

Sesuai dengan pendapat Jerome Burner dalam Siti Rahayu dkk 

(2006:220) memberikan penekanan pada fungsi bermain sebagai sarana 

mengembangkan kreativitas dan flesibilitas. Dalam bermain yang lebih penting 

bagi anak adalah makna bermain bukan hasil akhirnya. 

Adapun pengembangan kemampuan berhitung permulaan pada setiap 

siklus tidak menunjukkan suatu kestabilan. Dimana prosentase peningkatan 

sebelum tindakan sampai siklus I mencapai 61 %, dari siklus I sampai siklus II 

peningkatan sebesar 90 %. Disini diketahui  bahwa  sebelum  tindakan  sampai 

siklus I mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena 

pada awal-awal pertemuan  ketertarikan anak masih sangat tinggi, mereka sangat 

semangat dan antusias terhadap kegiatan bermain Balok Bergambar yang 

disampaikan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa anak yang masih  

kurang memperhatikan dan kurang tertarik. Antusias anak sendiri lebih besar 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bermain Balok 

Bergambar. 

Menurut Newman dan Newman dalam Soemiatri Patmodewo (2005:103), 

pengertian bermain tidak dapat di lepaskan dari sudut pandang teori yang 

mendasari fungsinya. 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung 

permulaan anak disetiap siklusnya mengalami pengembangan dengan adanya 

motivasi dan reward yang diberikan pada anak pada saat kegiatan berlangsung. 
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  D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah  diuraikan pada BAB IV, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Kesimpulan Penelitian 

Pengembangan kemampuan berhitung permulaan pada anak melalui bermain 

Balok Bergambar dapat meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan prosentase kemampuan berhitung permulaan dari sebelum 

tindakan sampai dengan siklus II yakni: 

  a. Rata- rata Sebelum tindakan anak sebesar 45%, 

b.Rata- rata Pada siklus I mencapai           61 %  

c.Rata- rata Pada siklus II mencapai         90 % 
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