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Abstrak  :  Penelitian ini dilatar belakangi oleh anak-anak disana sebagian masih belum 

mampu menghitung  angka dengan tepat, yaitu dalam menjumlahkan angka. Kenyataan 

menunjukkan bahwa pembelajaran ditingkat PAUD Gemilang Pontianak seringkali 

kurang menarik bagi anak. Ada beberapa hal yang menyebabkan demikian, diantaranya 

adalah  penyajian yang kurang menarik, dan alat peraga yang sangat minim. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak. Penelitian ini, 

menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif  dalam bentuk PTK. Tempat 

penelitian di PAUD Gemilang Pontianak. Pengumpulan data dengan teknik: observasi 

dan dokumentasi. Alat yang digunakan adalah lembar observasi dan dukumentasi. Hasil 

penelitian (1) Upaya meningkatkan kemampuan anak dalam berhitung melalui 

permainan bola-bola angka di PAUD Gemilang Pontianak, telah memberikan hasil yang 

memuaskan. Hal tersebut terbukti dari rekapitulasi penilaian kemampuan anak dalam 

berhitung menggunakan metode bola-bola angka. (2) berdasarkan penelitian, 

pengamatan dan penerapan perbaikan pembelajaran berhitung  yang peneliti lakukan 

pada kelompok A PAUD Gemilang Pontianak, ternyata menimbulkan dampak yang 

sangat positif bagi peningkatan kemampuan anak dalam berhitung permulaan. 

Disarankan: (1) Bagi siswa diharapkan agar metode bermain bola-bola angka selalu 

dipakai dalam pembelajaran berhitung permulaan (2) Diharapkan kepada kepala sekolah 

dapat menerapkan metode bola-bola angka menjadi salah satu kurikulum Tingkat satuan 

pendidikan dalam pengembangan pembelajaran berhitung (3) Mengingat pelaksanaan 

penelitian ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, maka peneliti atau guru lain 

diharapkan dapat melanjutkan untuk mendapatkan temuan-temuan yang lebih kompleks 

dan memuaskan. 

 

Kata Kunci: Metode Bermain Bola-Bola Angka, Meningkatkan Perkembangan Kognitif 

 

Bermain dan anak merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Aktivitas bermain dilakukan anak dan 

aktivitas anak selalu menunjukkan 

kegiatan bermain. Bermain dan anak 

sangat erat kaitannya. Oleh karena itu, 

salah satu prinsip pembelajaran di 

pendidikan anak usia dini adalah bermain 

dan belajar.  
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Pada usia anak - anak fungsi 

bermain berpengaruh besar sekali bagi 

perkembangan anak. Jika pada orang 

dewasa sebagian besar perbuatannya 

diarahkan pada pencapaian tujuan dan 

prestasi dalam bentuk kegiatan kerja, 

maka kegiatan anak sebagian besar dalam 

bentuk bermain. Dari fokus penelitian 

dapat diambil dalam beberapa pertanyaan 

(a) Bagaimana penerapan permainan bola-

bola angka dapat mendorong dan 

meningkatkan kemampuan anak dalam 

berhitung ? (b) Apakah terdapat 

peningkatan kemampuan berhitung anak 

usia dini melalui permainan bola-bola 

angka ?         Perkembangan kognitif 

merupakan dasar bagi kemampuan anak 

untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ahmad Susanto (2011: 48) 

bahwa kognitif adalah suatu proses 

berpikir, yaitu kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau 

peristiwa. Jadi proses kognitif 

berhubungan dengan tingkat kecerdasan 

(intelegensi) yang menandai seseorang 

dengan berbagai minat terutama sekali 

ditujukan kepada ide-ide belajar.         

Perkembangan kognitif anak usia dini 

dalam penelitian ini, yaitu dalam 

mengenal warna, bentuk-bentuk angka, 

mengurutkan bilangan, menjumlahkan 

benda, mengurangkan jumlah benda. 

Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar 

anak mampu mendengar secara aktif dan 

berkomunikasi. Karakteristik anak usia 

dini yang khas seperti dikemukakan oleh 

Richard D. Kellough (dalam Hartati, 

2005) adalah sebagai berikut : (1)anak itu 

bersifat egosentris; (2) Anak memiliki 

rasa ingin tahu yang besar; (3) Anak 

adalah mahluk sosial; (4) Anak bersifat 

unik; (5) Anak umumnya kaya dengan 

fantasi; (6) Anak memiliki daya kosentrasi 

yang pendek; (7) Anak merupakan masa 

belajar yang paling potensial. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

no. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan, fungsi 

dan tujuan PAUD diatur dalam Pasal 61. 

Berikut bunyi lengkapnya: (1) Pendidikan 

anak usia dini berfungsi membina, 

menumbuhkan, dan mengembangkan 

seluruh potensi anak usia dini secara 

optimal sehingga terbentuk perilaku dan 

kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya agar memiliki kesiapan 

untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya.(2) Pendidikan anak usia dini 

bertujuan:(a) membangun landasan bagi 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, berkepribadian luhur, sehat, 

berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, 

mandiri, percaya diri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.(b) mengembangkan potensi 

kecerdasan spiritual, intelektual, 

emosional, kinestetis, dan social peserta 

didik pada masa emas pertumbuhannya 

dalam lingkungan bermain yang edukatif 

dan menyenangkan. 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Pendidikan Anak Usia Dini Gemilang 

Pontianak yang terletak di Jl. Danau 

Sentarum Komp. Mitra Raya Lestari 2 

No. 2  Pontianak, dengan jumlah siswa 

yang akan diteliti sebanyak 19 orang 

terdiri dari 11 orang anak laki-laki dan 8 

orang anak perempuan (usia 4-5 tahun). 

Waktu penelitian dilaksanakan pada 

semester ganjil di  PAUD Gemilang 

Pontianak pada bulan September 2013. 
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Prosedur Penelitian (1)Rencana tindakan 

ini dimaksudkan sebagai aturan langkah-

langkah tindakan yang terdiri dari 

beberapa tindakan. Rencana tindakan 

disusun oleh peneliti dan guru mitra yang 

berkolaborasi berupa skenario tindakan 

dalam kegiatan pembelajaran.(2) Skenario 

tindakan diperlukan pada saat peneliti 

bersama guru mitra akan memberikan 

tindakan terhadap masalah yang 

ditemukan dalam pembelajaran dikelas. 

(3) Melakukan observasi pelaksanaan 

tindakan. Peneliti melakukan pengamatan 

terhadap proses belajar yang berlangsung 

melalui bermain. Dan guru mitra 

melakukan pengamatan berdasarkan 

format yang telah disediakan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung.(4) 

Refleksi Hasil observasi pelaksanaan 

tindakan selanjutnya segera direfleksikan 

bersama untuk perbaikan pembelajaran 

yang dituangkan dalam penyusunan siklus 

tindakan berikutnya. 

Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Untuk keperluan pengumpulan data 

tentang proses dan hasil yang dicapai, 

dipergunakan teknik pengamatan 

(observasi), wawancara, catatan lapangan 

(field note) dan dokumentasi. 

Teknik observasi Menurut Jamal Ma’mur 

Asmani (2011:12) observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara 

sismatik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Observasi dibagi 

menjadi dua, yaitu observasi langsung 

merupakan pengamatan dan pencatatn 

yang dilakukan terhadap objek ditempat 

kejadian atau berlangsungnya peristiwa, 

sehingga observasi berada bersama objek 

yang diselidiki. Dan observasi tidak 

langsung merupakan pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya 

suatu peristiwa yang akan diselidiki, 

misalnya peristiwa diamati melalui film, 

rangkaian slide, atau rangkaian foto. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini 

digunakan teknik observasi langsung. 

Indikator Keberhasilan 
Kegiatan pembelajaran berhitung 

pada anak usia dini termasuk dalam aspek 

kognitif. Data yang diperoleh selama 

pembelajaran diolah dengan teknik 

persentase yang dikemukakan oleh 

Haryadi (2009:24). Data yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung dianalisis 

dengan teknik persentase, yaitu 

membandingkan yang muncul dari 

keseluruhan anak yang hadir dikalikan 

100%. Untuk melihat kecendrungan data, 

data ditampilkan dalam bentuk tabel dan 

diolah secara deskriptif. Untuk 

menentukan skor setiap aktivitas belajar 

anak, maka dapat dikategorikan sebagai 

berikut : (a)Sangat Tinggi (ST) : tidak ada 

kesalahan dan anak bekerja mandiri. 

(b) Tinggi (T)  : sedikit kesalahan dan 

anak bekerja mandiri(c)Rendah (R) : 

sedikit kesalahan dan masih perlu 

bimbingan. 

Adapun indikator keberhasilan 

adalah apabila seluruh anak telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yaitu sebesar 75 % Haryadi 

(dalam Betri 2005:10). Dalam penelitian 

ini, KKM 75% untuk kategori sangat 

tinggi (ST) dalam semua aspek atau 

indikator yang diukur. 

Teknik Analisis dan Pemeriksaan 

Keabsahan Data 

Wardhani (2007:5.1) mengemukakan 

bahwa analisis pada penelitian tindakan 

kelas adalah upaya yang dilakukan guru 

yang berperan sebagai peneliti untuk 

merangkum data yang telah dikumpulkan 
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dalam bentuk yang dapat dipercaya dan 

benar. 

Pengolahan data dilakukan dengan 

dimulai dari kegitan pengumpulan data, 

reduksi/penyederhanaan data, 

display/penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Data pada penelitian tindakan 

kelas (PTK) pada umumnya bersifat 

kualitatif, namun ada juga yang berupa 

data kuantitatif. Penyajian hasil analisis 

data kualitatif dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat (narasi), bagan, alur, atau 

tabel sesuai dengan hakikat data yang 

dianalisis.  

Dijelaskan oleh Deni Andriana bahwa 

peneliti menggunakan triangulasi sebagai 

teknik untuk mengecek keabsahan data. 

Dimana dalam pengertiannya triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan 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 data juga 

dilakukan untuk memperkaya data. 

Menurut Nasution, selain itu triangulasi 

juga dapat berguna untuk menyelidiki 

validitas tafsiran peneliti terhadap data, 

karena itu triangulasi bersifat reflektif. 

Denzin (dalam Moloeng, 2004), 

membedakan empat macam triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori. Pada penelitian ini, dari 

keempat macam triangulasi tersebut, 

peneliti hanya menggunakan teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan 

sumber. 

Triangulasi dengan sumber artinya 

membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif 

(Patton,1987:331) 

Pada tahap perencanaan penelitian 

siklus I ini, peneliti akan melaksanakan  

pada bulan September  2013. Sebelum 

melakukan tindakan, peneliti telah 

membuat Rencana Kegiatan Harian 

dengan tema lingkungan dan sub temanya 

sekolahku.  

Selain mempersiapkan Rencana 

Kegiatan Harian, peneliti juga telah 

mempersiapkan media pembelajaran 

untuk anak. Yaitu berupa gambar 

lingkungan sekolah yang bersih dan 

gambar lingkungan sekolah yang kotor, 

peneliti juga mempersiapkan bola-bola 

angka yaitu bola plastik berwarna-warni 

yang ditempeli angka 1-10 dan keranjang 

untuk anak memasukkan bola. Siklus I (a) 

Tahap pelaksanaan  pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan Rencana 

Kegiatan Harian yang telah dibuat. Pada 

kegiatan inti anak diberikan penjelasan 

tentang manfaat menjaga kebersihan 

lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan mengkolase gambar sekolah. 

Setelah selesai mengkolase gambar 

sekolah, anak diajak untuk bermain bola-

bola angka.(b) Tahap bermain bola-bola 

angka pertama peneliti menjelaskan 

tentang bagaimana cara menambahkan 

bola-bola. Bola kita letakkan di dalam 

keranjang yang kecil kemudian jika ingin 

menambahkan anak-anak harus 

mendengarkan ucapan peneliti contohnya 

jika dua bola ditambah dua bola kemudian 

anak mengambil dua bola lalu dilempar ke 

keranjang besar kemudian ambil bola lagi 
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dua buah bola lalu dilempar lagi, baru 

dihitung jumlah bola yang di keranjang 

besar. Setelah selesai penelitian,  

Kemudian anak-anak dipersilahkan untuk 

bermain bebas, selanjutnya istirahat 

makan dan kemudian pulang dengan 

tertib. (c) Tahap pengamatan. 

Penelitian tindakan kelas ini 

terlaksana sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun sebagai 

penerapan meningkatkan kemampuan 

kognitif anak dalam berhitung melalui 

permainan bola-bola angka di PAUD 

Gemilang Pontianak. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 4 siklus. 

Rekapitulasi hasil observasi  

kemampuan berhitung melalui permainan 

bola-bola angka pada siklus I. Pada aspek 

yang pertama, anak yang nilai rata-ratanya 

sangat tinggi yaitu  27%, tinggi 33%  dan 

rendah 40%. Pada aspek yang ke dua 

sangat tinggi 20%, tinggi 27% dan rendah 

53%. Pada aspek yang ke tiga sangat 

tinggi 33%, tinggi 33% dan rendah 34%. 

Pada aspek yang ke empat sangat tinggi 

33%, tinggi 33% dan rendah 28%. Berikut 

peneliti sajikan dalam bentuk diagram. 
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Siklus II (a) Tahap Perencanaan  

penelitian siklus II  ini, sebelum 

melakukan tindakan, peneliti telah 

membuat Rencana Kegiatan Harian 

dengan tema lingkungan dan sub temanya 

sekolahku. Selain mempersiapkan 

Rencana Kegiatan Harian peneliti juga 

telah mempersiapkan bahan untuk 

kegiatan anak yaitu bahan untuk finger 

painting . selain itu peneliti masih 

menggunakan media pembelajaran yang 

digunakan pada siklus pertama. (b) Tahap 

pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 

sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian 

yang telah dibuat. pada kegiatan inti anak 

diberikan penjelasan tentang manfaat 

menjaga kebersihan lingkungan, 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

finger painting, gambar apa saja yang ada 

di sekolah.  

Setelah selesai kegiatan finger  

painting, anak diajak untuk bermain bola-

bola angka yang sebelumnya peneliti 

jelaskan terlebih dahulu tata cara 

permainannya. Kemudian anak-anak 

dipersilahkan untuk bermain bebas, 

selanjutnya istirahat makan dan kemudian 

pulang dengan tertib. (c) Tahap 

pengamatan penelitian tindakan kelas ini 

terlaksana sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun sebagai 

penerapan  kemampuan kognitif anak 

dalam berhitung melalui permainan bola-

bola angka.  Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan September 2013. 

Rekapitulasi hasil observasi  

kemampuan berhitung melalui permainan 

bola-bola angka pada siklus II. Pada aspek 

yang pertama, anak yang nilai rata-ratanya 

sangat tinggi yaitu  40%, tinggi 20% dan 

rendah 40%. Pada aspek yang ke dua 

sangat tinggi 33%, tinggi 40% dan rendah 

27%. Pada aspek yang ke tiga sangat 

tinggi 40%, tinggi 40% dan rendah 20%. 

Pada aspek yang ke empat sangat 

tinggi36%, tinggi 36% dan rendah 28%. 



 

 

6 

 

Berikut peneliti sajikan dalam bentuk 

diagram. 

 
Siklus III (a)Tahap Perencanaan 

penelitian siklus III  ini, sebelum 

melakukan tindakan, peneliti telah 

membuat Rencana Kegiatan Harian 

dengan tema lingkungan dan sub temanya 

sekolahku. Selain mempersiapkan 

Rencana Kegiatan Harian peneliti juga 

telah mempersiapkana media 

pembelajaran yaitu gambar bentuk 

geometri.  Kemudian mempersiapkan 

bahan untuk kegiatan anak yaitu 

menempel bentuk geometri menjadi 

bentuk bangunan rumah ataupun sekolah.  

Selain itu peneliti masih menggunakan 

media pembelajaran yang digunakan pada 

siklus II. (b) Tahap pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan 

Rencana Kegiatan Harian yang telah 

dibuat. pada kegiatan inti anak diberikan 

penjelasan tentang bentuk-bentuk 

geometri, kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan menempel bentuk geometri 

menjadi sebuah bangunan rumah ataupun 

sekolah.  

Setelah selesai kegiatan 

menempel, anak diajak untuk bermain 

bola-bola angka yang sebelumnya peneliti 

jelaskan terlebih dahulu tata cara 

permainannya. Kemudian anak-anak 

dipersilahkan untuk bermain bebas, 

selanjutnya istirahat makan dan kemudian 

pulang dengan tertib. (c)Tahap 

pengamatan penelitian tindakan kelas ini 

terlaksana sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun sebagai 

penerapan  kemampuan kognitif anak 

dalam berhitung melalui permainan bola-

bola angka.  Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan September 2013.  

Rekapitulasi hasil menunjukkan 

pada aspek yang pertama, anak yang nilai 

rata-ratanya sangat tinggi yaitu 60%, 

tinggi 20% dan rendah 20%. Pada aspek 

yang kedua sangat tinggi 67%, tinggi 20% 

dan rendah 13%. Pada aspek yang ketiga 

sangat tinggi 60%, tinggi 20% dan rendah 

20%. Pada aspek yang keempat sangat 

tinggi 73%, tinggi 20% dan rendah 7%. 

Berikut peneliti sajikan dalam bentuk 

diagram. 

Siklus IV (a) Tahap Perencanaan 

perencanaan penelitian siklus IV  ini, 

Sebelum melakukan tindakan, peneliti 

telah membuat Rencana Kegiatan Harian 

dengan tema lingkungan dan sub temanya 

sekolahku. Selain mempersiapkan 

Rencana Kegiatan Harian peneliti juga 

telah mempersiapkan media pembelajaran 

yaitu gambar lingkungan sekolah yang 
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bersih dan rapi dan gambar lingkungan 

sekolah yang kotor.  Kemudian 

mempersiapkan bahan untuk kegiatan 

anak yaitu gambar sekolah untuk anak-

anak mewarnai.  Selain itu peneliti masih 

menggunakan media pembelajaran yang 

digunakan pada siklus I. (b)Tahap 

pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 

sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian 

yang telah dibuat. pada kegiatan inti anak 

diberikan penjelasan tentang perilaku 

hidup bersih, kemudian dilanjutkan 

dengan kegiatan mewarnai gambar 

sekolah. Setelah selesai kegiatan 

mewarnai, anak diajak untuk bermain 

bola-bola angka yang sebelumnya peneliti 

jelaskan terlebih dahulu tata cara 

permainannya. Kemudian anak-anak 

dipersilahkan untuk bermain bebas, 

selanjutnya istirahat makan dan kemudian 

pulang dengan tertib. (c) Tahap 

pengamatan penelitian tindakan kelas ini 

terlaksana sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun sebagai 

penerapan  kemampuan kognitif anak 

dalam berhitung melalui permainan bola-

bola angka.  Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan September 2013.  

Rekapitulasi hasil observasi  

kemampuan berhitung melalui permainan 

bola-bola angka pada siklus IV.  Pada 

aspek yang pertama, anak yang nilai rata-

ratanya sangat tinggi yaitu  87%, tinggi 

13% dan rendah 0%.  

Pada aspek yang ke dua sangat tinggi 

87%, tinggi 13% dan rendah 0%. Pada 

aspek yang ke tiga sangat tinggi 80%, 

tinggi 20% dan rendah 0%.  

Pada aspek yang ke empat sangat 

tinggi 93%, tinggi 53% dan rendah 

0%. Berikut peneliti sajikan dalam 

bentuk diagram. 

 

5. Pembahasan 

 Berhitung di PAUD tidak 

hanya terkait dengan kemampuan 

kognitif saja, tetapi juga kesiapan 

mental sosial dan emosional, karena itu 

dalam pelaksanaannya harus dilakukan 

secara menarik, bervariasi dan 

menyenangkan. Metode berhitung 

merupakan bagian dari matematika, hal 

ini diperlukan untuk menumbuh 

kembangkan ketrampilan berhitung 

yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama konsep 

bilangan yang merupakan juga dasar 

bagi pengembangan kemampuan 

matematika maupun kesiapan untuk 

mengikuti pendidikan selanjutnya 

(Depdiknas, 2007, 1).  

Permainan berhitung akan 

berhasil jika anak-anak diberi 

kesempatan berpartisipasi dan 

dirangsang untuk menyelesaikan 

masalah-masalahnya sendiri. 

Permainan berhitung membutuhkan 

suasana menyenangkan dan 



 

 

8 

 

memberikan rasa aman serta kebebasan 

bagi anak. Untuk itu diperlukan alat 

peraga/media yang sesuai dengan 

benda sebenarnya (tiruan), menarik dan 

bervariasi, mudah digunakan dan tidak 

membahayakan. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Andang Ismail, 

2009 Alat permainan edukatif adalah 

alat bermain yang dapat meningkatkan 

fungsi menghibur dan fungsi mendidik. 

Seperti dalam penelitian pembelajaran 

ini yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung anak, 

dibutuhkan metode dan media 

yang tepat yaitu melalui permainan 

dengan media bola-bola angka. 

Penggunaan media bola-bola angka 

dalam meningkatkan kemampuan 

berhitung anak didik kelompok A di 

PAUD Gemilang Pontianak dilakukan 

dalam empat siklus.  

SIMPULAN 

Terdapat peningkatan 

kemampuan kognitif anak dalam 

berhitung melalui permainan bola-

bola angka, hal ini terbukti dari 

rekapitulasi penilaian kemampuan 

anak dalam berhitung menggunakan 

metode bola-bola angka. Pada siklus I 

dan siklus II nilai rata-rata anak 

dengan kategori sangat tinggi hanya   

38%  dari 19 siswa, pada siklus III 

dan siklus IV siswa dengan kategori 

sangat tinggi  mencapai 87%, jadi 

prestasi anak dari siklus pertama 

bertambah 9 anak atau 16%. 

Peningkatan kemampuan anak dalam 

berhitung menggunakan metode 

bermain bola-bola angka yang cukup 

baik terlihat pada siklus IV yaitu 

mencapai 87%. 
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