
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pada anak usia dini sangatlah penting, dan merupakan fondasi bagi 

perkembangannya di tahap selanjutnya., baik dalam perkembangan fisik motorik, 

sosial, kognitif maupun bahasa. Guru berperan penting dalam hal ini, agar 

perkembangan anak dapat optimal tercapai. Anak usia 4-5 tahun ada pada tahap 

perkembangan Pra-operasional, di mana anak mulai dapat berfikir abstrak, namun 

tidak logis. Ketika anak pada usia ini dihadapkan pada konflik antara abstrak dan 

kongkrit, anak akan lebih menerima hal/informasi yang kongkrit. Oleh karena itu 

dalam mempelajari sesuatu, anak masih membutuhkan barang nyata/ kongkrit, 

untuk memahami hal abstrak. Sama halnya mempelajari matematika pada anak 

usia dini, anak membutuhkan bantuan benda nyata/ kongkrit dalam memahami 

konsep abstrak, seperti angka. Oleh sebab itu pembelajaran dalam pendidikan usia 

dini sangat membutuhkan media belajar, dalam menyampaikan materi pelajaran.  

Media belajar merupakan benda kongkrit yang dapat dirasakan oleh panca indra 

anak, seperti dapat di sentuh, dapat di rasa, dapat didengar dan dapat dilihat. 

Namun tidak semua pendidik mampu memanfaatkan media belajar yang tepat 

dalam proses belajar mengajar. Pada semester awal TK.A di Sekolah XYZ 

ditemukan bahwa keterampilan mengenali angka 1-10 dan penjumlahan sederhana 

1-10 sangat rendah. Hal ini membuat peneliti mencari penyebab dari masalah 

yang ditemukan. Didapati dalam pembelajaran matematika, guru kurang 

menggunakan media belajar yang tepat. Pembelajaran matematika masih sering 

menggunakan flash cards, white board atau worksheet, dalam memperkenalkan 



angka pada anak. Dari semua media belajar yang disediakan oleh sekolah peneliti 

menemukan media balok adalah media belajar yang jarang digunakan pada saat 

pembelajaran di kelas, karena membutuhkan waktu yang lama dalam 

mempersiapkan media belajar dan merapikannya. Padahal balok adalah salah satu 

media belajar yang paling efektif dalam mengajar anak untuk mengenali angka 

dan penjumlahan sederhana. 

            Pelajaran matematika masuk dalam salah satu perkembangan kognitif 

anak. Ada enam aspek perkembangannya dimulai dari usia dini. Oleh karena itu 

struktur kurikulum PAUD yang tertuang dalam Permendikbud 146 tahun 2014 

(Permendikbud 2015, 6-7) memuat program-program perkembangan pada anak 

usia dini, yang mencakup:  

1) Perkembangan nilai agama dan moral. Pada program ini anak diajarkan 

mengenai dirinya sebagai ciptaan, orang disekitar dan Tuhan sebagai pencipta. 

Anak belajar bersyukur, sebagai salah satu bentuk pengenalan akan agama dan 

belajar mengetahui dan melakukan perbuatan yang baik dan terpuji disaat 

bersosialisasi dengan orang sekitar, terutama dengan teman-temannya. 

2) Perkembangan fisik-motorik. Pada program ini anak diajarkan untuk menjaga 

kesehatan dan kebersihan, juga melatih dan mengembangkan koordinasi tangan 

dan mata, motorik halus dan kasar, serta keseimbangan tubuh. Anak bukan hanya 

belajar keterampilan mengolah tubuhnya, tetapi juga belajar untuk menjaga 

kesehatan dan kebersihan tubuh sendiri. 

3)  Perkembangan kognitif. Pada program ini anak diajarkan pengenalan angka 

dan konsep matematika dasar untuk anak usia dini, yaitu penjumlahan dan 

pengurangan. Anak belajar mate-matika dengan pendekatan bermain dan dengan 



cara problem solving. Anak bukan hanya dilatih untuk mengingat angka atau 

simbol, tetapi anak juga belajar mengembangkan keterampilan berfikir.  

4). Perkembangan bahasa. Pada program ini anak belajar bahasa baik secara lisan 

maupun tulisan. Anak bukan hanya belajar membaca dan menulis, tetapi anak 

juga belajar mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan menggunkan 

kalimat dengan benar. Bermain adalah cara yang tepat bagi anak usia dini dalam 

belajar bahasa, karena pada saat bermain anak belajar mengungkapkan 

pemikirannya melalui bahasa. 

5). Perkembangan sosial-emosional. Pada program ini anak belajar berinteraksi 

dengan orang disekitarnya. Perkembangan sosial-emosional ini akan sangat 

mudah berkembang pada saat anak bermain. Saat bermain anak belajar 

mengendalikan keinginan dan emosionalnya, belajar berdiskusi dan mengambil 

keputusan, belajar bernegoisasi, belajar menghargai dan menerima pendapat orang 

lain 

6). Perkembangan seni. Pada program ini anak belajar mengenali, menghargai dan 

membuat karya seni. Keterampilan anak dan kreativitas anak dikembangkan pada 

pembelajaran seni. Kreativitas sangat diperlukan anak pada masa 

perkembangannya, tanpa kreativitas, anak akan menjadi follower bukan orang 

yang mencipta atau melakukan hal yang baru. Dalam pembelajaran seni, anak 

bukan hanya belajar kreativitas, tapi anak juga belajar konsentrasi, kesabaran dan 

melatih keterampilan motorik halus. Sebagai orang tua maupun pendidik perlu 

memerhatikan ke enam aspek perkembangan anak ini.  

            Salah satu perkembangan yang disorot oleh peneliti adalah perkembangan 

kognitif anak usia 4-5 tahun di kelas TK.A , sekolah XYZ. Peneliti menemukan 



masalah dalam kemampuan mengenali angka dan menghitung sederhana di kelas 

TK.A, dan hal ini diperkuat dengan tes pra-siklus yang di lakukan oleh peneliti 

beserta 3 orang guru kelas TK.A. Tes pra-siklus kemampuan mengenali angka 

anak TK.A di lakukan pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 di ruang kelas, 

dengan 3 orang guru kelas, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.1 

Tabel 1.1.1 Presentase Kemampuan Mengenali Angka 1-20 Pra-siklus 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 
Skor Presentasi 

Penguasaan  

1 A Laki-laki 37,5 % 

2 B Laki-laki 68.75 % 

3 C Laki-laki 81.25 % 

4 D Laki-laki 56,25 % 

5 E Laki-laki 50 % 

6 F Perempuan 43,75 % 

7 G Perempuan 50 % 

8 H Laki-laki 62.5 % 

9 I Perempuan 68,75 % 

10 J Perempuan 93,75 % 

11 K Laki-laki 56.25 % 

12 L Laki-laki 68,75 % 

Rata-rata kelas 61,45 % 

 

Pada Tabel 1.1.1 terlihat persentase rata-rata nilai kelas adalah 61,45%, termasuk 

dalam kategori BB (Belum Berkembang). Dari 12 anak di kelas, hanya terdapat 

satu anak yang persentase keterampilan mengenali angkanya termasuk kategori 

BSB (Berkembang Sangat Baik), yaitu J dengan persentase 93,75 % dan satu anak 

masuk dalam kriteria BSH (Berkembang Sesuai Harapan), yaitu C dengan 

persentase 81,25%. Ada 10 anak yang masuk dalam kriteria BB (Belum 

Berkembang). 

       Tes pra-siklus keterampilan penjumlahan sederhana anak TK.A dilakukan 

pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 di ruang aula, dengan 3 orang guru kelas, 

yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.2. 



Dari tes Pra-siklus yang dapat dilihat di Tabel 1.1.2, ditemui keterampilan rata-

rata kelas dalam penjumlahan sederhana 1-10 adalah 64,58%, masuk dalam 

kriteria BB (Belum Berkembang). 

Tabel 1.1.2 Kemampuan Menjumlahkan Sederhana Pra-siklus 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 
Skor Presentasi 

Penguasaan  

1 A Laki-laki 50 % 

2 B Laki-laki 62,5 % 

3 C Laki-laki 62,5 % 

4 D Laki-laki 62,5 % 

5 E Laki-laki 75 % 

6 F Perempuan 68,75 % 

7 G Perempuan 87,5 % 

8 H Laki-laki 62,5 % 

9 I Perempuan 56,25  % 

10 J Perempuan 81,25 % 

11 K Laki-laki 56,25 % 

12 L Laki-laki 50 % 

Rata-rata kelas 64.58 % 

 

Hanya ada dua anak yang masuk dalam kriteria BSH (Berkembang Sesuai 

Harapan, Yaitu G dengan persentase 87,5% dan J dengan persentase 81,25%. Ada 

10 anak masuk dalam kriteria BB (Belum Berkembang).                                                 

Kemampuan anak akan suatu materi belajar dapat dilihat dari arti tingkat 

penguasaan di bawah ini: 

90 – 100 = Baik sekali 

80 – 89   = Baik 

70 – 79   = Sedang 

<70         = Kurang              (Kisyani-L. Dan Tatag Y.S. 2018, 15) 

Jadi jika dilihat dari tingkat penguasaan materi pelajaran di atas, disimpulkan 

bahwa kemampuan rata-rata mengenali angka 1-20 anak kelas TK.A dikatakan 

kurang (61.45%), sedangkan kemampuan penjumlahan sederhana 1-10 anak di 



kelas TK.A juga dikatakan kurang (64.58%). Oleh karena itulah peneliti 

memutuskan untuk mengadakan penelitian mengenai perkembangan kognitif 

anak, berupa kemampuan mengenali angka dan menghitung sederhana.  

       Chaille dan Britain (2003) dalam buku Michael L. Henniger mengidentifikasi 

karakteristik anak-anak, dan membuat pendekatan konstruktivis yang paling 

cocok untuk pembelajaran awal, dalam pengembangan kognisi anak dibutuhkan 

landasan pengetahuan fisik. Anak-anak secara alami termotivasi untuk memahami 

dunia fisik di sekitar mereka. Pengetahuan tentang bagaimana benda-benda dan 

bahan-bahan seperti bola dan kubus dapat meletakkan dasar dalam pemahaman 

yang lebih abstrak bagi anak di kemudian hari (Henniger, 2009, 389). Benda-

benda di sekitar anak yang paling banyak di temui di sekolah adalah berbagai 

macam mainan. Kubus merupakan salah satu bentuk dari permaian balok. Chaille 

dan Britain dalam buku Michael L. Henniger mengatakan benda seperti ini dapat 

membantu pengembangan kognisi anak (Henniger 2009, 89). Selain itu, peneliti 

mengobservasi siswa dari TK.A di saat mereka bermain balok. Siswa terlihat 

bersemangat bermain balok, tapi belum dapat menggunakan balok sebagai alat 

untuk belajar mengenali angka dan menghitung sederhana. Hal ini dapat terlihat 

dari adanya anak yang memukul-mukul balok dengan balok lain (dapat dilihat 

dalam Lampiran), ada pula anak yang mondar-mandir membawa balok dan 

tampak bingung bagaimana bermain dengan balok yang dipegangnya. Walaupun 

anak senang bermain balok, namun mereka belum dapat bermain menggunakan 

balok dengan efektif. Oleh sebab itu, peneliti memutuskan untuk memanfaatkan 

permainan balok dalam mengembangkan kemampuan mengenali angka dan 

menghitung sederhana, anak usia 4-5 tahun di sekolah XYZ, Jakarta Pusat. 



            Ada beberapa area bermain anak yang tersedia di sekolah XYZ, di 

antaranya adalah permainan pasir, permainan air, climbing wall, balok, kostum 

dan ruang imaginasi, art and carf, sepeda, permainan di gym room (balancing 

beam, bouncing ball, obstacle course, dan lainnya). Walaupun jumlah balok yang 

tersedia banyak, namun dari semua permainan anak yang ada, permainan balok 

adalah satu dari banyak permainan yang kurang dimanfaatkan guru dalam proses 

belajar mengajar. Memang diperlukan kreativitas lebih dan waktu persiapan yang 

lebih banyak untuk mempersiapkan pembelajaran melalui metode bermain balok 

agar tampak lebih menarik dan menyenangkan buat anak. Michael L.Henniger 

menulis bahwa guru harus menambahkan alat peraga untuk mendorong anak agar 

mau bermain balok, yang dapat dikaitkan dengan tema kelas saat ini. Beberapa 

contoh aksesori yang sering digunakan antara lain; Figur orang ukuran kecil dari 

plastik atau kayu, rumah boneka, binatang mainan, mainan transportasi, dan 

lainnya (Henniger 2009, 249). Oleh karena manfaat permainan balok dan 

antusisme anak dalam bermain balok maka peneliti dalam penelitiannya akan 

memanfaatkan permainan balok dalam  meningkatkan kemampuan mengenali 

angka dan menghitung sederhana anak TK.A di sekolah XYZ.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas ada masalah yang dapat di identifikasi, yaitu: 

1) Kemampuan rata-rata mengenali angka 1-20 anak TK.A masih 

rendah/kurang (di bawah 70%) 

2) Kemampuan rata-rata penjumlahan sederhana 1-10 anak TK.A masih 

rendah/kurang (di bawah 70%)  

3) Guru kurang menggunakan media belajar yang tepat dalam pembelajaran 



1.3 Batasan Masalah 

Penelitian dilakukan oleh guru kelas dan peneliti di kelas TK.A , sekolah XYZ, 

Jakarta Pusat. Jumlah anak yang diteliti berjumlah 12 orang, yang terdiri atas 

empat anak perempuan dan delapan anak laki-laki. Penggunaan media balok 

dalam permainan tematik dalam penelitian ini sesuai dengan Permendikbud 146 

tahun 2014 tentang kegiatan belajar melalui bermain, yang tertuang dalam Pasal 

lima ayat delapan dan sembilan (Permendikbid 2015, 7-8). Penilaian yang 

dilakukan sebelum siklus menggunakan pedoman penilaian yang dipakai oleh 

sekolah XYZ, yang tertuang dalam Benchmark untuk TK.A, anak usia     4-5 

tahun, dan sesuai dengan standar Rekapitulasi Penilaian Perkembangan Anak Usia 

Dini 4-5 tahun dari Dinas Pendidikan. 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana perkembangan kemampuan anak usia 4-5 tahun dalam 

mengenali angka 1-20 dengan media balok, setelah PTK diterapkan. 

2) Bagaimana perkembangan kemampuan anak usia 4-5 tahun dalam 

menjumlahkan angka 1-10 dengan media balok, setelah PTK diterapkan. 

3) Kendala apa saja yang ditemukan oleh peneliti dalam menerapkan belajar 

mengenali angka 1-20 dan menjumlahkan angka 1-10, dengan 

menggunakan media balok dan bagaimana cara mengatasinya? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah: 



1) Mengidentifikasi peningkatan kemampuan mengenali angka 1-20, anak 

usia   4-5 tahun dengan media balok. 

2) Mengidentifikasi peningkatan kemampuan penjumlahan sederhana dengan 

angka 1-10, anak usia 4-5 tahun dengan media balok. 

3) Mengidentifikasi kendala yang ditemukan dalam belajar mengenali angka 

1-20 dan menjumlahkan angka 1-10 dengan memanfaatkan media balok, 

dan menemukan cara yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut. 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas yang merupakan “self-reflecive 

teaching” ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi perorangan/institusi 

di bawah ini (Kisyani-L. Dan Tatag Y.S. 2018, 123): 

1) Bagi Guru: Guru dapat memanfaatkan media balok dalam meningkatkan 

kemampuan mengenali angka 1-20 dan penjumlahan sederhana 1-10 pada 

anak usia 4-5 tahun. 

2) Bagi Anak: Hasil penelitian ini membantu anak usia 4-5 tahun, agar dapat 

mengembangkan keterampilan mengenali angka 1-20 dan penjumlahan 

sederhana 1-10. 

3) Bagi Sekolah: Hasil dari penelitian ini akan memberikan 

masukan/kontribusi mengenai media pembelajaran dengan menggunakan 

balok, sehingga sekolah dapat menyiapkan dan mendidik guru PAUD 

agar paham dalam menggunakan media belajar yang efektif dalam 

meningkatkan kemampuan matematika anak, khususnya dalam mengenali 

angka 1-20 dan menghitung sederhana 1-10. 



4) Bagi Peneliti: hasil penelitian ini sebagai pembelajaran yang dapat 

diterapkan oleh peneliti dimana peneliti bekerja, juga sebagai masukan 

buat peneliti lainnya yang ingin meneliti mengenai media belajar balok. 

1.7.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab di mana tiap bab akan 

membahas mengenai: 

Bab I. Pendahuluan 

Dalam bab ini peneliti menulis latar belakang masalah yang dihadapi TK.A di 

sekolah XYZ, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada, membuat batasan 

dari masalah tersebut agar terfokus dan tidak meluas, membuat rumusan masalah, 

juga menjelaskan tujuan penelitian, serta manfaat hasil penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian. Pada semester awal TK.A ditemui masalah, yaitu rendahnya 

keterampilan mengenali angka 1-20 dan keterampilan penjumlahan sederhan 1-10. 

Peneliti menemukan bahwa guru kurang dalam memilih media belajar yang tepat 

untuk digunakan dalam pembelajaran. Alternatif solusi yang dipilih oleh peneliti 

adalah menggunakan media pembelajaran balok dalam upaya meningkatkan 

keterampilan mengenali angka 1-20 dan penjumlahan sederhana 1-10, pada anak 

usia 4-5 tahun. 

Bab II. Landasan Teori 

Dalam bab ini peneliti menuliskan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu 

teori mengenai media belajar, bermain balok, kognitif, mengenali angka 

(identification number) dan penjumlahan sederhana sederhana (simple addition). 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

menyampaikan pesan atau pembelajaran. Media balok yang digunakan dalam 



permainan tematik dan dihubungkan dalam pembelajaran matematika, efektif 

dalam meningkatkan keterampilan anak dalam mengenali angka 1-20 dan 

penjumlahan sederhana 1-10. Di katakan efektif karena anak dapat berinteraksi 

dan mendapatkan pengalaman langsung saat menggunakan media balok, sengga 

anak dapat lebih mudah memahami dan mengingat konsep angka yang 

dipelajarinya. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas model Kemmis dan 

Mc.Taagart, yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subyek dalam penelitian ini 

adalah anak kelas TK.A di sekolah XYZ di Jakarta Pusat. Siklus I pelaksanaannya 

pada tanggal 10 April 2019, Siklus II dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 

dan Siklus II pada tanggal 23 April 2019. Pada saat penelitian dilakukan, observer 

mengunpulkan data dengan menggunakan lembar penilaian berdasarkan rubrik 

yang sudah dibuat, wawancara terhadap siswa, observer dan pengamat/ 

kolaborator, catatan lapangan dan dokumentasi. Peneliti melakukan validasi 

dengan triangulasi, yaitu dengan memeriksa kebenaran hipotesis, analisis dari 

peneliti dan dengan mitra peneliti.  

Bab IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam bab ini peneliti menulis data-data hasil penelitian mengenai media balok 

yang digunakan dalam permainan tematik dalam pembelajaran matematika. Dari 

hasil penelitian terlihat perkembangan keterampilan anak dalam mengenali angka 

1-20 meningkat dari Pra-Siklus 61,45%, Siklus I dengan persentase 73,57%, 

meningkat menjadi 8329% pada Siklus II dan pada Siklus III menjadi 89,79%. 

Keterampilan anak dalam penjumlahan sederhana juga terjadi peningkatan, dari 



64,58% pada Pra-Siklus, meningkat menjadi 72,57% pada Siklus I, 74,65% pada 

Siklus II dan 86,68% pada Siklus III. Dalam penelitian ini terbukti benar bahwa 

anak usia 4-5 tahun ada dalam periode Pra-operasional, masih membutuhkan 

media kongkrit untuk mempelajari informasi yang abstrak dan media balok adalah 

media pembelajaran yang efektif digunakan dalam pembelajaran matematika, 

yang mengajarkan konsep angka.  

Bab V. Kesimpulan Dan Saran 

Setelah melakukan penelitian tindakan kelas dengan tiga siklus, peneliti 

menemukan bahwa media balok efektif digunakan dalam pembelajaran, sehingga 

dapat meningkatkan keterampilan mengenali angka 1-20 dan penjumlahan 

sederhana 1-10. Dalam penelitian ini peneliti mengalami kendala dikarenakan 

waktu ekstra yang dibutuhkan dalam menyiapkan media pembelajaran, oleh 

karena itu peneliti mempersiapkan media pembelajaran satu hari sebelum 

dilaksanakannya PTK. Kendala lain adalah kurangnya team dalam pelaksanaan 

penelitian, karena ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dan  dapat 

mengganggu observasi, seperti pada saat anak sakit, ingin ke toilet ataupun pada 

saat anak mengalami konflik dengan temannya. Peneliti meminta bantuan ekstra 

dari guru lain yang tidak bertugas mengajar pada jam penelitian berlangsung. 

Kendala lain yang dihadapi adalah jadwal penelitian yang bertepatan pada akhir 

semester, dimana program sekolah padat dan guru juga harus menyelesaikan 

kewajibannya membuat raport anak. Peneliti harus benar-benar menggunakan 

waktu dengan benar dan disiplin agar dua kepentingan, yaitu penelitian dan 

kewajiban administratif guru tidak ada yang terbengkalai. Perlu kedisiplinan dan 

komitmen dalam melakukan penelitian ini. 




