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ABSTRAK 

 
Sang’adah. 2019. Upaya Peningkatan Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Umi Rohmah, 

M.Pd.I. 

 

Kata kunci: Kemampuan kognitif, anak usia dini 

Kemampuan kognitif merupakan salah satu kemampuan 

yang dimiliki oleh anak usia dini. Secara sederhana, kemampuan 

kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh 

anak untuk berfikir lebih kompleks serta kemampuan penalaran 

dan pemecahan masalah. Kemampuan kognitif terbagi dalam tiga 

lingkup perkembangan yang tercantum dalam Permendikbud No. 

137 Tahun 2014, yaitu belajar dan pemecahan masalah, berfikir 

logis, dan berfikir simbolik. Sebagai bekal untuk memasuki 

jenjang pendidikan selanjutnya, maka kemampuan kognitif anak 

usia dini harus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut sebuah lembaga 

sekolah mempunyai suatu upaya dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini, diantaranya adalah 

menggunakan berbagai metode yang menarik, seperti metode 

bermain, bernyanyi bercerita, dan tanya jawab. Dengan demikian 

kemampuan kognitif anak dapat berkembang. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti di TK Muslimat NU 001 Ponorogo ada 

beberapa anak yang mengalami keterlambatan dalam hal berfikir 

simbolik, seperti anak belum bisa menyebutkan lambang bilangan 

1-10 dengan baik, anak belum bisa menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan 

profil kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo; (2) untuk mendeskripsikan metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo; dan (3) untuk 



 

 

mendeskripsikan peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kasus dengan lokasi penelitian di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan mulai 

bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019. Pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi metode, waktu dan sumber. Teknik analisis data 

menggunakan analisis model Miles dan Huberman dengan 

langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

termasuk dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan rata-

rata anak sudah memenuhi tiga indikator berfikir simbolik sesuai 

standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam 

Permendikbud No. 137 Tahun 2014, seperti  menyebutkan 

lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. 

Namun, ada lima anak yang belum mencapai standar tersebut.; (2) 

metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo yaitu 

metode bermain, bernyanyi, bercerita, dan tanya jawab; dan (3) 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo mengalami peningkatan dengan kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan dari 17 anak, rata-rata anak sudah bisa memenuhi 

empat sampai lima indikator berfikir simbolik. Indikator tersebut 

antara lain anak mampu menyebutkan lambang bilangan 1-10 

dengan baik, mampu menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mampu mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan, mampu mengenal berbagai macam lambang huruf vokal 

dan konsonan, dan mampu merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan 

sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, 

membantu serta membimbing seseorang untuk 

mengembangkan segala potensinya sehingga ia 

mencapai kualitas diri yang lebih baik. Inti dari 

pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia 

seutuhnya (lahir dan batin) baik dirinya sendiri maupun 

orang lain, dalam arti tuntutan agar anak didik memiliki 

kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara dan bertindak 

serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab 

dalam setiap tindakan dan perilaku sehari hari.
1
 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradapan 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
2
 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 

pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, 

                                                           
1
 Tatang S, Ilmu Pendidikan  (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 

14. 
2
 Ibid., 5.   
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mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran 

yang akan menghasilkan kemampuan dan ketrampilan 

pada anak. PAUD juga salah satu bentuk 

penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan 

dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya 

pikir, daya cipta, daya ingat, kecerdasan emosi dan 

kecerdasan spiritual) sikap perilaku serta agama, bahasa 

dan komunikasi.
3
 

Sedangkan menurut Bredekamp dan Cople 

(dalam Suyadi)  mengatakan bahwa pendidikan anak 

usia dini mencakup berbagai yang mencakup program 

yang melayani anak dari lahir sampai usia delapan 

tahun yang dirancang untuk meningkatkan 

perkembangan intelektual, sosial, emosi, bahasa, dan 

fisik anak. Pengertian tersebut diperkuat oleh dokumen 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) yang 

menegaskan bahwa bagi anak usia dini adalah 

pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, 

mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran 

yang akan menghasilkan kemampuan dan ketrampilan 

pada anak.
4
  

Kemampuan kognitif merupakan salah satu dari 

kemampuan yang dimiliki oleh anak usia dini. Menurut 

David Myers (dalam Ainna Amalia) kognisi merupakan 

                                                           
3
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), 89. 
4
 Suyadi dan Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 18. 
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kemampuan membayangkan dan menggambarkan 

benda atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak 

berdasarkan penggambaran ini. Kognisi mengacu pada 

semua aktivitas mental yang berkaitan dengan berpikir, 

memahami, dan mengingat. Margareth W. Matlin 

(dalam Ainna Amalia) juga menekankan bahwa kognisi 

atau aktivitas mental melibatkan kegiatan memperoleh, 

menyimpan, mencari, dan menggunakan ilmu 

pengetahuan. Dari beberapa pengertian di atas dapat 

dipahami bahwa kognisi adalah istilah yang digunakan 

oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas 

mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, 

ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan.
5
 

Anak usia dini (AUD) adalah anak yang berusia 0 

hingga 6 tahun yang melewati masa bayi, masa batita 

dan masa prasekolah. Setiap anak memiliki 

pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Antara 

anak satu dengan lainnya tidak sama dalam 

perkembangannya. Hal itu disebabkan karena ada faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan 

eksternal. 

Individu memiliki potensi yang dapat 

menyebabkan perbedaan dalam perkembangan berpikir 

mereka. Berkembang atau tidaknya potensi tersebut 

tergantung pada lingkungan. Ini berarti bahwa anak 

akan mempunyai kemampuan berpikir normal, di atas 

                                                           
5
 Ainna Amalia, et al., Metode Pengembangan Kognitif Anak Usia 

Dini  (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 4. 
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normal atau di bawah normal sangat tergantung pada 

lingkungannya. Jika lingkungan individu positif, maka 

kemampuan berfikirnya akan tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Sebaliknya, apabila lingkungan individu 

kurang memberikan stimulasi pada kemampuan berfikir 

anak, maka ia akan tumbuh di bawah normal.
6
 Setiap 

anak perlu mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan seluruh aspek kecerdasannya. 

Tantangan bagi guru adalah menciptakan situasi dan 

kondisi yang sesuai untuk mengembangkan model 

pembelajaran berdasarkan tingkat kecerdasan majemuk 

yang dimiliki oleh anak.
7
 

Berkaitan dengan penerapan pengembangan 

kognitif pada anak usia dini, maka pendidik dapat 

menerapkan program kegiatan bermain sambil belajar 

bagi anak usia dini dengan menggunakan metode yang 

tepat yang ada di jenjang PAUD. Metode itu sendiri 

mempunyai arti bagian dari strategi kegiatan. Setiap 

guru TK menggunakan metode sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

anak usia dini, diantaranya metode bermain, bernyanyi, 

bercerita, tanya jawab, karyawisata, dan lain 

sebagainya.
8
 

                                                           
6
 Ibid., 38. 

7
 Evi Muafiah, “Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences di 

TK/RA Ponorogo” , Volume 4 Nomor 1, (Juli-Desember 2016), 74. 
8
 Khadijah, Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini (Medan: 

Perdana Publishing, 2016), 87. 
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Mengajar anak usia dini membutuhkan metode 

yang unik dan  kreatif. Di sinilah signifikansi dan 

urgensi peran seorang guru dalam mendidik dan 

menggali potensi anak didik. Pendidik harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.
9
 Sebagai pendidik harus dapat memilah dan 

memilih metode yang tepat digunakan sesuai tahap 

perkembangan dan kebutuhan anak agar tujuan dalam 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Kemampuan kognitif memiliki tiga ruang lingkup 

perkembangan yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 

2014, yaitu ruang lingkup belajar dan pemecahan 

masalah, berfikir logis, dan berfikir simbolik. Di setiap 

ruang lingkup terdapat indikator yang berbeda-beda. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk meneliti 

kemampuan kognitif dalam hal berfikir simbolik. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo ada beberapa anak di 

kelompok B yang memiliki keterlambatan pada 

kemampuan kognitifnya, khususnya dalam hal berfikir 

simbolik. Anak belum bisa menyebutkan angka 1 

sampai 10 secara runtut. Anak juga masih belum dapat 

menghitung dengan tepat jumlah benda maupun gambar 

benda yang telah disediakan oleh guru. Anak belum 

                                                           
9
 Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen Strategi Pendidikan Anak 

Usia Dini (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 101. 
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dapat menghitung satu persatu benda maupun gambar 

benda tersebut. Selain itu, dalam hal menulis angka, 

anak juga masih belum dapat menulis dengan tepat. 

Anak terkadang masih menulis angka secara terbalik, 

kebanyakan angka yang ditulis secara terbalik adalah 

angka tiga, empat, lima, dan tujuh. Dalam hal ini 

terdapat permasalahan kemampuan kognitif anak dalam 

hal berfikir simbolik, yaitu anak belum dapat 

memahami lambang bilangan dan menyebutkannya. 

Namun ketika guru menggunakan metode pembelajaran 

yang menarik, seperti metode bernyanyi, bercerita, 

bermain, dan tanya jawab anak dapat mudah memahami 

lambang bilangan sehingga dapat menulis angka dengan 

tepat. Anak yang semula belum bisa menyebutkan 

angka 1 sampai 10, setelah guru menggunakan metode 

bernyanyi untuk menyebutkan angka  anak mulai bisa 

memahami dan bisa menyebutkannya.
10

 

Berdasarkan uraian dan kenyataan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul: “Upaya Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak 

Usia Dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah upaya 

peningkatan kemampuan kognitif terutama dalam hal 

berfikir simbolik dan metode-metode yang digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak 

                                                           
10

 Berdasarkan hasil observasi yang diselenggarakan hari Rabu, 3 

Oktober 2018 pukul 08.00 - 09.30. 
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kelompok B5 di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

Peneliti memilih meneliti kemampuan kognitif dalam 

hal berfikir simbolik dikarenakan ketika penjajakan 

awal penelitian, peneliti menemukan permsalahan 

terkait berfikir simbolik di kelas B5. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana profil kemampuan kognitif anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo?. 

2. Apa saja metode yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo?. 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan profil kemampuan kognitif anak 

usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

2. Mendeskripsikan metode yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

3. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan kognitif 

anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

 



8 
 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan 

dapat memberi gambaran mengenai macam-macam 

metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini terutama dalam 

hal berhitung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah 

(kepala sekolah) dalam mengetahui macam-

macam metode yang dapat digunakan di 

sekolahnya untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini. 

b. Manfaat bagi guru 

Sebagai bahan masukan yang berharga bagi 

guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di 

kelasnya dengan menggunakan berbagai metode 

yang menarik dan menyenangkan dalam 

pembelajaran. 

c. Manfaat bagi peneliti 

Sebagai bahan latihan untuk pengembang 

penalaran dan perpaduan antara ilmu yang 

diterima di bangku kuliah dengan kenyataan di 

lapangan, khususnya tentang macam-macam 

metode untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan 

yang ada di dalamnya. Adapun sistematikanya sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi 

yang terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II :  Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan 

Kajian Teori. Bab ini berfungsi untuk 

mengetengahkan acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan untuk 

melakukan penelitian yang terdiri dari 

penelitian peningkatan kemampuan kognitif 

anak usia dini.  

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan data, 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV :  Temuan Penelitian. Bab ini meliputi hal-hal 

yang didapat dari observasi atau penelitian, 

yaitu data umum dan khusus. Deskripsi data 

secara umum tentang TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, diantaranya sejarah singkat 



10 
 

 

berdirinya, visi- misi dan letak geografis, 

tujuan, keadaan guru, karyawan, siswa, 

sarana dan prasarana, dan struktur 

organisasi TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

Deskripsi data khusus yaitu data tentang 

profil kemampuan kognitif anak usia dini, 

metode yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak 

usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, serta peningkatan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo . 

BAB V :  Pembahasan. Membahas data yang telah 

diperoleh dalam penelitian, yaitu 

pembahasan tentang profil kemampuan 

kognitif anak usia dini, metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo, serta peningkatan 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo. 

BAB VI : Penutup. Bab ini membahas tentang 

kesimpulan dan saran. Menjelaskan 

kesimpulan yang diambil dari rumusan 

masalah, serta berfungsi mempermudah 

para pembaca dalam mengambil inti dari isi. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Sumarsi, Judul: Peningkatan Kemampuan Kognitif 

Anak Melalui Permainan Berhitung Kelompok A di 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Krapyak Sragen 

Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil Penelitian: 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap aktivitas 

siswa pada peningkatan kognitif anak melalui 

permainan berhitung kelompok A di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal III Krapyak Sragen dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan 

terbukti kebenarannya. Artinya bahwa melalui 

permainan berhitung dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif bagi siswa kelompok A di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal III Krapyak Sragen tahun 

ajaran 2013/2014. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Sumarsi adalah sama-sama meneliti tentang 

peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini. 

Adapun perbedaannya penelitian ini dilakukan 

untuk mendeskripsikan profil kemampuan kognitif 

anak usia dini, macam-macam metode yang 

diterapkan di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini serta peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini melalui berbagai metode pembelajaran, 

11 
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sedangkan penelitian Sumarsi dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini melalui permainan berhitung. Pada 

penelitian Sumarsi tempatnya di Krapyak Sragen, 

sedangkan penelitian ini di Ponorogo.
11

 

2. Cendikia Dwi Marethindah, Judul: Peningkatan 

Kemampuan Kognitif Anak Kelompok A Melalui 

Metode Demonstrasi Kombinasi dengan Metode 

Eksperimen di Kelompok Bermain Nusa Indah 

Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Hasil Penelitian: Melalui 

penerapan metode demonstrasi kombinasi dengan 

metode eksperimen, kemampuan kognitif anak 

kelompok A di Kelompok Bermain Nusa Indah 

Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tahun 

pelajaran 2015/2016 mengalami peningkatan 

dengan nilai rata-rata kelas pra siklus 48,45, siklus 

I 72, dan siklus II 82,67.
12

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Cendikia adalah sama-sama meneliti tentang 

peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini. 

Sedangkan perbedaannya, penelitian ini dilakukan 

                                                           
11

 Sumarsi, “Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui 

Permainan Berhitung Kelompok A di TK Aisyiyah Bustanul Athfal III 

Krapyak Sragen Tahun Ajaran 2013/2014” (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), 10. 
12

 Cendikia Dwi Marethindah, “Peningkatan Kemampuan Kognitif 

Anak Kelompok A Melalui Metode Demonstrasi Kombinasi Dengan 

Metode Eksperimen di Kelompok Bermain Nusa Indah Kecamatan 

Maesan Kabupaten Bondowoso Tahun Pelajaran 2015/2016” (Skripsi, 

Universitas Jember, Jember, 2016), 69. 
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untuk mendeskripsikan profil kemampuan kognitif 

anak usia dini, macam-macam metode yang 

diterapkan di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini serta peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini melalui berbagai metode pembelajaran, 

sedangkan penelitian Cendikia dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini melalui metode demonstrasi kombinasi 

dengan metode eksperimen. Pada penelitian 

Cendikia menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif.  

3. Hardia Safitri, Judul Penelitian: Menigkatkan 

Kemampuan Kognitif Anak Dengan Menggunakan 

Media Kartu Bergambar Pada Kelompok B TK 

Wulele Sanggula II Kendari. Hasil Penelitian: Hasil 

evaluasi kemampuan berhitung anak pada siklus II 

tercapai 84,6 % atau 11 orang dari 13 anak yang 

mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, maka 

kemampuan kognitif anak Kelompok B Taman 

Kanak-kanak Wulele Sanggula II Kendari dapat 

ditingkatkan melalui penggunaan media kartu 

bergambar.
13

  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Hardia adalah sama-sama meneliti tentang 

                                                           
13

 Hardia Safitri, “Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak 

Dengan Menggunakan Media Kartu Bergambar Pada Kelompok B TK 

Wulele Sanggula II Kendari” (Skripsi, Universitas Halu Oleo, Kendari, 

2016),  77. 
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peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini. 

Sedangkan perbedaannya, penelitian ini dilakukan 

untuk mendeskripsikan profil kemampuan kognitif 

anak usia dini, macam-macam metode yang 

diterapkan di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini serta peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini melalui berbagai metode pembelajaran, 

sedangkan penelitian Hardia dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini melalui penggunaan media kartu 

bergambar. Pada penelitian Hardia tempatnya di 

Kendari, sedangkan pada penelitian ini tempatnya 

di Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Kemampuan Kognitif 

a. Pengertian Kemampuan Kognitif 

Istilah cognitive berasal dari kata 

cognition, yang berarti knowing atau 

mengetahui, yang dalam arti luas berarti 

perolehan, penataan, dan penggunaan 

pengetahuan. Secara sederhana, dapat dipahami 

bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan 

yang dimiliki anak untuk berpikir lebih 

kompleks, serta kemampuan penalaran dan 

pemecahan masalah.
14

 Kemampuan kognitif 

adalah suatu proses berfikir, yaitu kemampuan 

                                                           
14

 Amalia, dkk, Metode Pengembangan……., 3. 
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individu untuk menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau 

peristiwa.
15

 Selanjutnya kognitif juga dapat 

diartikan dengan kemampuan belajar atau 

berfikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan 

untuk mempelajari keterampilan dan konsep 

baru, keterampilan untuk memahami apa yang 

terjadi di lingkungannya, serta keterampilan 

menggunakan daya ingat dan menyelesaikan 

soal-soal sederhana.
16

  

Menurut Chaplin dalam Dictionary of 

Psychology karyanya, kognisi adalah konsep 

umum yang mencakup seluruh bentuk 

pengenalan, termasuk di dalamnya mengamati, 

memperhatikan, menyangkal, membayangkan, 

menduga, dan menilai.
17

 Sedangkan menurut 

David Myers (dalam Ainna Amalia) kognisi 

merupakan kemampuan membayangkan dan 

menggambarkan benda atau peristiwa dalam 

ingatan dan bertindak berdasarkan 

penggambaran ini. Kognisi mengacu pada 

semua aktivitas mental yang berkaitan dengan 

berpikir, memahami, dan mengingat. Margareth 

                                                           
15

 Ramaikis Jawati, “Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak 

Melalui Permainan Ludo Geometri di PAUD Habibul Ummi II” 

SPEKTRUM PLS, Volume 1 Nomor 1, (April 2013), 253. 
16

 Khadijah, Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini, (Medan: 

Perdana Publishing, 2016), 31. 
17

 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), 103. 
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W. Matlin (dalam Ainna Amalia) juga 

menekankan bahwa kognisi atau aktivitas 

mental melibatkan kegiatan memperoleh, 

menyimpan, mencari, dan menggunakan ilmu 

pengetahuan.
18

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

dipahami bahwa kognisi adalah istilah yang 

digunakan oleh ahli psikolog untuk menjelaskan 

semua aktivitas mental yang berhubungan 

dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan 

pengolahan informasi yang memungkinkan 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan. 

b. Tahap Perkembangan Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini 

1) Menurut Jean Piaget 

Ditinjau dari teori perspektif kognitif 

Piaget bahwa anak akan membangun secara 

aktif dunia kognitif mereka sendiri. Anak 

tidak pasif dalam menerima informasi dari 

lingkungannya, namun anak akan berperan 

aktif dalam menyusun pengetahuan 

mengenai lingkungannya.
19

 

Piaget mengemukakan bahwa anak 

berkembang melalui serangkaian tahap 

pemikiran dari masa bayi hingga masa 

dewasa. Tahap-tahap pemikiran tersebut 

akan berjalan berbeda pada masing-masing 

                                                           
18

 Amalia, Metode Pengembangan......, 4. 
19

 Ibid.,  93. 
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anak, sehingga pemikiran anak pada satu 

tahap berbeda dari corak pemikiran pada 

tahap lain. Tahapan perkembangan kognitif 

menurut Piaget ada empat yaitu: 

1) Tahap Sensori Motor (usia 0 - 2 tahun) 

Pada tahap ini bayi mulai 

mempergunakan sistem penginderaan 

dan aktivitas motorik untuk mengenal 

lingkungan. Bayi mulai berusaha 

memberikan reaksi motorik atas 

rangsangan yang diterimanya dalam 

bentuk refleks, misalnya refleks 

menangis dan lain-lain. Refleks ini 

kemudian berkembang lagi menjadi 

gerakan-gerakan yang lebih canggih 

seperti menggerakkan, duduk maupun 

berjalan.
20

 

Perkembangan mental ditandai 

dengan perkembangan pesat dengan 

kemampuan bayi untuk 

mengorganisasikan dan 

mengkoordinasikan sensasi melalui 

gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan 

fisik. Pengetahuan anak diperoleh 

melalui interaksi fisik, baik dengan 

orang atau objek (benda).
21

 Adapun 

                                                           
20

 Ibid., 94. 
21

 Ade Holis, “Belajar Melalui Bermain Untuk Pengembangan 

Kreativitas dan Kognitif Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Universitas 

Garut, Vol. 9 No. 01, (2016), 28. 
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ciri-ciri pada tahap ini adalah mulai 

menggunakan imitasi, memori dan 

pikiran dan mulai mengetahui objek 

tidak hilang (object permanent), yaitu 

kemampuan untuk memahami benda-

benda dan peristiwa-peristiwa 

walaupun bayi tidak lagi terlibat kontak 

dengan benda dari peristiwa itu.
22

 

Tahap sensori motorik dibagi 

menjadi enam sub tahap, yaitu: 

a) Refleks sederhana (Simple Refeleks) 

usia lahir - 1 bulan 

Karakteristik pada sub tahap 

ini adalah alat dasar koordinasi 

sensasi dan aksi melalui perilaku 

refleksi. Bayi mengembangkan 

kemampuan tertentu untuk 

menghasilkan perilaku yang 

menyerupai gerak refleks. Contoh: 

bayi pada tahap ini secara otomatis 

akan langsung menghisap sesuatu 

yang didekatkan pada mulut bayi.
23

 

b) Reaksi Sirkuler Primer usia 1 - 4 

bulan 

Karakteristik pada sub tahap 

ini adalah bayi belajar 

mengorganisasikan sensasi dan tipe 

                                                           
22

 Amalia, Metode Pengembangan……., 96. 
23

 Ibid., 97-98. 
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skema atau struktur, yaitu 

kebiasaan-kebiasaan dan reaksi 

sirkuler primer.  Kebiasaan ialah 

suatu skema yang didasarkan atas 

satu refleks yang sederhana. Reaksi 

ini terjadi ketika bayi menghadapi 

sebuah pengalaman baru dan 

berusaha mengulangnya. Contoh: 

menghisap jempol. Pada contoh 

menghisap jempol, bayi mulai 

mengoordinasikan gerakan motorik 

dari tangannya dan penggunaan 

fungsi penglihatan untuk melihat 

jempol.
24

 

c) Reaksi Sirkuler Sekunder 

(Secondary Circular Reaction) usia 

4 - 8 bulan 

Karakteristik sub tahap ini 

adalah bayi semakin berorientasi 

atau berfokus pada benda di luar 

dirinya, melibatkan koordinasi 

bagian-bagian tubuh sendiri. 

Contohnya perilaku menggerak-

gerakkan mainan  yang berbunyi, 

dapat menakjubkan bayi dan 

kemudian akan mendorong bayi 

untuk mengulang kembali tindakan 

                                                           
24

 Ibid., 98. 
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tersebut dalam rangka mengalami 

ketakjuban.
25

 

d) Koordinasi Reaksi Serkuler 

Sekunder usia 8 - 12 bulan 

Pada fase ini bayi mulai 

belajar mengkoordinasikan dua 

skema yang terasah untuk 

mendapatkan hasil. Karakteristik 

sub tahap ini adalah adanya 

perubahan yang signifikan meliputi 

koordinasi skema dan kesenjangan. 

Pada saat itu bayi mulai dapat 

mengkoordinasikan dan 

mengombinasikan ulang skema 

yang telah dipelajari sebelumnya 

dengan cara yang terkoordinasi. 

Berkaitan dengan  koordinasi ini 

adalah antara pencapaian kedua 

adanya kesenjangan (intentionality), 

pemisahan cara dan tujuan dalam 

melaksanakan perbuatan yang 

sederhana. Contohnya bayi dapat 

menggunakan suatu tongkat (cara) 

untuk meraih suatu mainan yang 

diinginkan di dalam jangkauan 

tertentu (tujuan).
26

 

                                                           
25

 Ibid. 
26

 Ibid., 99. 
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e) Reaksi Serkuler Tersier usia 12 - 18 

bulan 

Karakteristik pada sub tahap 

ini adalah bayi semakin tergugah 

minatnya pada berbagai bidang 

termasuk pada benda-benda dan 

banyaknya hal yang dapat mereka 

lakukan pada benda-benda tersebut. 

Contohnya balok dapat dibuat jatuh, 

berputar atau ditabrakkan ke benda 

lain oleh anak.
27

 

f) Internalisasi Skema (internalization 

of schemes) usia 18 - 2 bulan 

Karateristik sub tahap ini 

adalah fungsi mental bayi yang 

berubah dari taraf sensorik motorik 

murni menjadi taraf simbolis. 

Contohnya seorang anak membuka 

pintu pelan-pelan agar setumpuk 

kertas yang diletakkan di atas lantai 

tidak terbang kemana-mana. 

Dengan jelas anak memiliki suatu 

gambaran atas kertas yang belum 

dia lihat sebelumnya dan apa yang 

terjadi pada kertas itu bila pintu 

dibuka dengan cepat.
28

 

 

                                                           
27

 Ibid., 100. 
28

 Ibid., 101. 
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2) Tahap Praoperasional (usia 2 - 7 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai 

mampu menggunakan simbol yang 

mewakili suatu konsep misal, seseorang 

anak yang pernah melihat guru 

mengajar maka dia akan dapat bermain 

sekolah-sekolahan sebagaimana  

layaknya seorang guru mengajar 

muridnya.
29

 

Adapun ciri-ciri pada tahap ini 

diantaranya yaitu: 

1) Stimulus dari lingkungan atau 

informasi dari indera menjadi 

dasar perkembangan dasar anak. 

2) Pada tahap ini, anak-anak mulai 

melukiskan dunia dengan kata-kata 

dan gambar. 

3) Mulai perkembangan bahasa dan 

kemampuan berfikir bentuk 

simbolis, contoh: berpura-pura 

minum, menyisir, menyuap 

boneka.
30

 

3) Tahap Praoperasional Konkret (usia 7 - 

11 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai 

memiliki sistem pemikiran yang 

didasarkan pada aturan-aturan tertentu 

                                                           
29

 Ibid., 94 
30

 Ibid., 102. 
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yang logis. Tahap ini ditandai dengan 

adanya sistem operasi berdasarkan 

sesuatu yang kelihatan nyata / konkret. 

Anak masih menerapkan logika pikiran 

pada barang-barang yang konkret, 

belum bersifat abstrak apalagi 

hipotesis.
31

 

Proses-proses penting selama 

tahapan ini adalah: 

a) Pengurutan 

Kemampuan untuk 

mengurutkan objek menurut 

ukuran, bentuk atau ciri lainnya. 

Contohnya, bila diberi benda 

berbeda ukuran, mereka dapat 

mengurutkannya dari benda dari 

benda yang paling besar ke benda 

yang paling kecil.
32

 

b) Klasifikasi 

Kemampuan untuk memberi 

nama dan mengidentifikasi 

serangkaian benda menurut 

tampilannya, ukurannya, atau 

karakteristik lain, termasuk 

gagasan bahwa serangkaian benda 

dapat menyertakan benda lainnya 

                                                           
31

 Ibid., 95. 
32

 Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), 66. 
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ke dalam rangkaian tersebut. Anak 

tidak lagi memiliki keterbatasan 

logika berupa animisme (anggapan 

bahwa semua benda hidup dan 

berperasaan).
33

 

c) Decentering 

Anak mulai 

mempertimbangkan beberapa 

aspek dari suatu permasalahan 

untuk bisa memecahkannya. 

Contohnya, anak tidak akan lagi 

menganggap cangkir lebar tapi 

pendek lebih sedikit isinya 

dibanding cangkir kecil yang 

tinggi.
34

 

d) Reversibility 

Anak mulai memahami 

bahwa jumlah atau benda ke 

keadaan awal. Untuk itu, anak 

dapat dengan cepat menentukan 

bahwa 4+4 sama dengan 8, 8-4 

akan sama dengan 4.
35

 

e) Konservasi 

Memahami bahwa kuantitas, 

panjang, atau jumlah benda-benda 

adalah tidak berhubungan dengan 

                                                           
33

 Ibid. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
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pengaturan atau tampilan objek 

atau benda-benda tersebut. 

contohnya, bila anak diberi cangkir 

yang seukuran dan isinya sama 

banyak, mereka akan tahu bila air 

dituangkan ke gelas lain yang 

ukurannya berbeda, air di gelas itu 

akan tetap sama banyak dengan isi 

cangkir lain.
36

 

f) Penghilangan sifat egosentrisme 

Kemampuan untuk melihat 

sesuatu dari sudut pandang orang 

lain (bahkan saat orang tersebut 

berpikir dengan cara yang salah). 

Contohnya, tunjukkan komik yang 

memperlihatkan Siti menyimpan 

boneka di dalam kotak, lalu 

meninggalkan ruangan, kemudian 

Ujang memindahkan boneka itu ke 

dalam laci setelah itu baru Siti 

kembali ke ruangan. Anak dalam 

tahap operasi konkret akan 

mengatakan bahwa Siti akan tetap 

menganggap  boneka itu di dalam 

kotak walau anak itu tahu bahwa 

boneka itu sudah dipindahkan ke 

dalam laci oleh Ujang.
37

 

                                                           
36

 Ibid., 66-67. 
37

 Ibid., 67. 
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4) Tahap Praoperasional Formal (usia 11 

tahun ke atas) 

Pada tahap ini anak sudah dapat 

berfikir logis, berfikir dengan 

pemikiran teoritis formal berdasarkan 

proposisi-proposisi dan hipotesis, dan 

dapat mengambil kesimpulan lepas dari 

apa yang diamatinya.
38

 

 

2) Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 

2014 

Berdasarkan Permendikbud No 137 

Tahun 2014 indikator kemampuan kognitif 

anak usia 4-6 tahun yaitu:
39

 
Tabel 2.1  Indikator Kemampuan Kognitif Anak 

Usia Dini Usia 4-6 Tahun 

 

Lingkup 
Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 

Usia 4 - 5 
tahun 

Usia 5 – 6 
tahun 

A. Belajar dan 
Pemecahan
Masalah 

1. Mengenal 
benda 
berdasarka
n fungsi 
(pisau 
untuk 
memotong, 
pensil 
untuk 

1. Menunjukkan 
aktivitas 
yang bersifat 
eksploratif 
dan 
menyelidik 
(seperti apa 
yang terjadi 
ketika air 

                                                           
38

 Ibid., 95. 
39

 Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Depdiknas, 2014) 
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menulis) 
2. 

Mengguna
kan benda-
benda 
sebagai 
permainan 
simbolik 
(kursi 
sebagai 
mobil)  

ditumpahkan 
2. Memecahkan 

masalah 
sederhana 
dalam 

Lanjutan Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini Usia 4-6 Tahun 

 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 

Usia 4 - 5 

tahun 

Usia 5 – 6 

tahun 

 

A.   Belajar dan 

Pemecahan 

Masalah 

3. Mengenal 

konsep 

sederhana 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

(gerimis, 

hujan, 

gelap, 

terang, 

temaram, 

dsb)  

4.

 Meng

etahui 

konsep 

banyak dan 

sedikit  

5.  

Mengkreasi

kan sesuatu 

sesuai 

     kehidupan 

sehari-hari 

dengan cara 

yang 

fleksibel dan 

diterima 

sosial  

3. Menerapkan 

pengetahuan 

atau 

pengalaman 

dalam 

konteks yang 

baru  

4. Menunjukkan 

sikap kreatif 

dalam 

menyelesaik

an  masalah 

(ide, gagasan 

di luar 

kebiasaan)  
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dengan 

idenya 

sendiri 

yang 

terkait 

dengan 

berbagai 

pemecahan 

masalah  

6. Mengamati 

benda dan 

gejala  

dengan 

rasa ingin 

tahu  

7. Mengenal 

pola 

kegiatan 

dan 

menyadari 

pentingnya 

waktu  

 

Lanjutan Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini Usia 4-6 Tahun 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 

Usia 4 - 5 

tahun 

Usia 5 – 6 

tahun 

B. Berfikir 

Logis 

8. Memahami 

posisi/kedu

dukan 

dalam 

keluarga, 

ruang, 

lingkungan 

sosial 

(misal: 

sebagai 

peserta 

1. Mengenal 

perbedaan 

berdasarkan 

ukuran: 

“lebih dari”; 

“kurang 

dari”; dan 

“paling/ter” 

2. Menunjukkan 

inisiatif 

dalam 
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didik/anak/

teman) 

Mengklasif

ikasikan 

benda 

berdasarka

n fungsi, 

bentuk atau 

warna atau 

ukuran  

2. Mengenal 

gejala 

sebab-

akibat yang 

terkait 

dengan 

dirinya  

3. 

Mengklasif

ikasikan 

benda ke 

dalam 

kelompok 

yang sama 

atau 

kelompok 

yang 

sejenis atau 

kelompok 

yang 

berpasanga

n dengan 2 

variasi   

4. Mengenal 

pola (misal, 

AB-AB 

dan ABC-

ABC) dan 

mengulangi

nya  

5. 

memilih 

tema   

permainan 

(seperti: ”ayo  

kita bermain 

pura-pura 

seperti 

burung”)  

3. Menyusun 

perencanaan 

kegiatan 

yang akan 

dilakukan  

4. Mengenal 

sebab-akibat 

tentang 

lingkungann

ya (angin 

bertiup 

menyebabka

n daun 

bergerak, air 

dapat 

menyebabka

n sesuatu 

menjadi 

basah)  

5. 

Mengklasifik

asikan benda 

berdasarkan 

warna, 

bentuk, dan 

ukuran (3 

variasi) 

6. 

Mengklasifik

asikan benda 

yang lebih 

banyak ke 

dalam 
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Mengurutk

an benda 

berdasarka

n 5 seriasi 

ukuran atau 

warna 

 

kelompok 

yang sama 

atau 

kelompok 

yang sejenis, 

atau 

kelompok 

Lanjutan Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini Usia 4-6 Tahun 

Lingkup 

Perkembanga

n 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 

Usia 4 - 5 

tahun 
Usia 5 – 6 tahun 

 

 

 berpasangan 

yang lebih dari 2 

variasi  

7.  Mengenal pola 

ABCD-ABCD 

8.  Mengurutkan 

benda 

berdasarkan 

ukuran dari 

paling kecil ke 

paling besar atau 

sebaliknya 

C. Berfikir 

Simbolik 

1. 

 Me

mbilang 

banyak 

benda 

satu 

sampai 

sepuluh 

2.  Mengenal 

konsep 

bilangan 

3.  Mengenal 

lambang 

bilangan 

1. Menyebutkan 

lambang 

bilangan 1-10 

2. Menggunakan 

lambang 

bilangan untuk 

menghitung 

3. Mencocokkan 

bilangan dengan 

lambang 

bilangan 

4. Mengenal 

berbagai macam 

lambang huruf 
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4. Mengenal 

lambang 

huruf  

 

vokal dan 

konsonan 

5. 

Merepresentasik

an berbagai 

macam  benda 

dalam bentuk 

gambar atau 

tulisan (ada 

benda pensil 

yang diikuti 

tulisan dan 

gambar pensil) 
 

Selain Permendikbud No. 137 Tahun 

2014, pendapat lain mengemukakan 

karakteristik perkembangan kemampuan 

kognitif antara lain: 

1) Dapat memahami konsep makna yang 

berlawanan, seperti kosong-penuh, 

ringan-berat. 

2) Dapat menumpuk balok atau gelang-

gelang sesuai ukurannya secara 

berurutan. 

3) Dapat mengelompokkan benda yang 

memiliki persamaan warna, bentuk, dan 

ukuran. 

4) Dapat menyebutkan pasangan benda, 

memahami sebab-akibat. 
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5) Mengenali dan menyebutkan angka 1-

10.
40

 

2. Kajian Tentang Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Dalam pasal 28 Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No.20/2003 ayat 1, 

disebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini 

adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0-6 

tahun. Menurut kajian rumpun ilmu PAUD dan 

penyelenggaraannya, di beberapa negara PAUD 

dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.
41

 

Anak usia dini terbagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu: 

a. Masa bayi dari usia lahir sampai dengan 12 

bulan (1 tahun) 

b. Masa kanak-kanak/batita dari usia 1 tahun 

hingga 3 tahun 

c. Masa prasekolah dari usia 3 tahun sampai 

dengan 6 tahun.
42

 

Anak usia dini adalah individu yang 

sedang proses tumbuh-kembang yang sangat 

pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang 
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yang sangat berharga dibanding usia-usia 

selanjutnya karena perkembangan 

kecerdasannya tengah berlangsung luar biasa.
43

 

Anak usia dini (AUD) adalah anak yang 

berusia 0 hingga 6 tahun yang melewati masa 

bayi, masa batita dan masa prasekolah. Pada 

setiap masa yang dilalui anak usia dini 

menunjukkan perkembangannya masing-masing 

yang berbeda antara masa bayi, masa batita dan 

masa prasekolah. Perkembangan tersebut dapat 

berlangsung secara normal maupun tidak normal 

yang dapat mengakibatkan kelainan pada diri 

anak usia dini. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

dan Perkembangan Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini (AUD) 

Pertumbuhan dan perkembangan bagi 

setiap anak usia dini sebagai individu memiliki 

sifat yang unik. Setiap anak usia dini tumbuh 

dan berkembang dengan cara tertentu seperti 

individu lain dan seperti beberapa individu lain. 

Selain terdapat persamaan yang general dalam 

pola-pola pertumbuhan dan perkembangan yang 

dialami setiap individu, terjadinya variasi 

individual dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini bisa terjadi pada 

setiap saat. Hal itu terjadi karena pertumbuhan 

dan perkembangan merupakan suatu proses 
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perubahan yang kompleks, melibatkan berbagai 

faktor yang saling berpengaruh satu sama lain.
44

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan kemampuan 

kognitif anak usia dini antara lain: 

1) Faktor Hereditas 

Ada yang menyebut faktor hereditas 

ini dengan istilah nature. Faktor herediter 

atau nature merupakan karakteristik bawaan 

yang diturunkan dari orangtua biologis atau 

orangtua kandung kepada anaknya. Jadi, 

faktor tersebut merupakan pemberian 

biologis sejak lahir.
45

 

Faktor genetika dapat mempengaruhi 

perkembangan seorang anak ini didasarkan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Gregor 

Mendel. Penelitian ini dapat pula 

diimplementasikan pada manusia. Dalam 

penelitian tersebut, Mendel mengadakan 

percobaan mengawinkan berbagai macam 

tanaman. Dari penelitian itu ditemukan hasil 

bahwa apabila bunga rose merah 

dikawinkan dengan putih, diperoleh bunga 

rose yang berwarna merah jambu. 

Kemudian jika turunan tersebut (warna 

merah jambu) dikawinkan dengan 
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sesamanya, hasilnya 50% berwarna merah 

jambu, 15% berwarna merah, dan 25% 

berwarna putih. Hasil penelitian ini, 

selanjutnya dikenal oleh para ahli psikologi 

dengan istilah hukum Mendel.
46

 

2) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan ini sering disebut 

dengan istilah nurture. Faktor lingkungan 

diartikan sebagai kekuatan kompleks dari 

dunia fisik dan sosial yang mempengaruhi 

susunan biologis dan pengalaman 

psikologis anak sejak sebelum ada dan 

sesudah lahir.
47

 Faktor ini meliputi semua 

pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya 

pengaruh-pengaruh berikut ini: 

a) Keluarga 

Lingkungan terkecil adalah 

keluarga yang merupakan lingkungan 

pendidikan pertama dan utama. 

Dikatakan pertama karena sejak anak 

ada dalam kandungan dan lahir berada 

dalam keluarga. Dikatakan utama 

karena keluarga berperan sangat 

penting dalam pendidikan untuk 

membentuk pribadi yang utuh. Semua 
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aspek kepribadian dapat dibentuk di 

lingkungan ini.
48

 

Pendidik yang bertanggung jawab 

adalah orang tua. Apabila keluarga 

gagal untuk mengajarkan kejujuran, 

semangat, keinginan untuk menjadi 

terbaik, dan kemampuan-kemampuan 

dasar, maka  sulit bagi lembaga-

lembaga lain untuk memperbaiki 

kegagalan-kegagalannya. Hal ini 

dikarenakan segala perilaku orang tua 

dan pola asuh yang diterapkan di dalam 

keluarga pasti berpengaruh dalam 

pembentukan intelektual seorang anak. 

Perilaku ini menyangkut kasih sayang, 

sentuhan, kelekatan emosi orang tua 

terutama ibu, serta penanaman nilai-

nilai dapat mempengaruhi kepribadian 

anak. Kedua orang tua harus terlibat, 

karena keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan di masa kecil sampai usia 

remaja juga menentukan pembentukan 

intelektual anak.
49

 

Pengawasan terhadap anak juga 

harus dilakukan oleh orang tua. 

Pengawasan ini dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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Pengawasan secara langsung dapat 

dilakukan dengan mengamati secara 

aktif keberadaan dan aktivitas anak 

setiap saat atau secara periodik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

Pengawasan secara tidak langsung 

dapat dilakukan secara efektif melalui 

upaya saling berbagi informasi dan 

pengalaman. Pertukaran informasi dan 

pengalaman dapat menciptakan dan 

mengembangkan rasa kasih sayang dan 

kehangatan antar anggota keluarga. 

Keterlibatan anak dalam pertukaran 

informasi dan pengalaman merupakan 

faktor penting dalam memperkenalkan 

secara efektif tentang pentingnya nilai-

nilai keterampilan serta berbagai jenis 

perilaku prososial. Dengan demikian, 

sikap atau perlakuan orang tua terhadap 

anak akan membentuk perkembangan 

kognitif anak secara optimal.
50

 

b) Lembaga Pendidikan 

Sebagaimana lingkungan 

keluarga, maka lingkungan sekolah 

juga memainkan peranan penting 

setelah keluarga bagi perkembangan 

kognitif anak. Sebab, sekolah adalah 

lembaga formal yang diberi 
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tanggungjawab untuk meningkatkan 

perkembangan anak termasuk 

perkembangan berfikir anak.
51

 

c) Masyarakat 

Secara sederhana, masyarakat 

diartikan sebagai kumpulan individu 

atau kelompok yang diikat oleh 

kesatuan negara, kebudayaan, dan 

agama. Di dalamnya termasuk semua 

jalinan hubungan timbal balik yang 

berangkat atas kepentingan bersama, 

adat, kebiasaan, pola-pola, teknik-

teknik, sistem hidup, undang-undang, 

institusi, dan semua segi fenomena 

yang dirangkum oleh masyarakat dalam 

pengertian luas dan baru.
52

 

Budaya, kebiasaan, agama, dan 

keadaan demografi pada suatu 

masyarakat diakui ataupun tidak 

memiliki pengaruh dalam 

perkembangan anak usia dini. 

Misalnya, seorang anak yang 

dibesarkan di pedesaan, anak yang 

hidup di kompleks terminal maka nada 

bicaranya akan berbeda dengan nada 

bicara anak yang hidup di kompleks 

pondok pesantren. Kebiasaan pada 
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suatu masyarakat dapat mempengaruhi 

cara belajar dan hasil belajar anak. 

Religiusitas suatu masyarakat juga akan 

sangat menentukan dalam 

perkembangan moral dan agama anak, 

dan lain sebagainya.
53

 

3) Kematangan Biologis 

Kematangan biologis sangat 

mempengaruhi bagaimana seseorang 

memahami dunia di sekitarnya. Proses 

pematangan biologis ini dikendalikan oleh 

gen. Setiap gen akan menunjukkan aksinya 

secara perlahan-lahan dan tampak sebagai 

sesuatu yang telah terprogram secara 

genetis. Ini divariasi dari orangtua anak 

yang bersangkutan. Apa yang dilakukan 

oleh guru dan orang tua mempunyai sedikit 

dampak pada aspek pematangan biologis 

ini. Hal yang dapat dilakukan untuk 

membantu proses pematangan biologis 

berjalan sebagaimana seharusnya adalah 

dengan memberikan nutrisi yang cukup 

sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan 

sehat dan selanjutnya perkembangan 

kognitif dari faktor pematangan biologis ini 

juga akan berlangsung dengan normal.
54

 

 

                                                           
53

 Ibid., 108. 
54

 Amalia, Metode Pengembangan……., 35. 



40 
 

 

c. Karakteristik Anak Usia Dini 

Masa usia dini merupakan masa ketika 

anak memiliki berbagai kekhasan dalam 

bertingkah laku. Bentuk tubuhnya yang mungil 

dan tingkah lakunya yang lucu, membuat orang 

dewasa merasa senang, gemas, dan terkesan. 

Namun, terkadang juga membuat orang dewasa 

merasa kesal, jika tingkah laku anak berlebihan 

dan tidak bisa dikendalikan. Pengalaman-

pengalaman yang diperoleh anak secara tidak 

langsung akan tertanam pada diri seorang anak. 

Untuk itu, sebagai orangtua dan pendidik wajib 

mengerti karakteristik-karateristik anak usia 

dini, supaya segala bentuk perkembangan anak 

dapat terpantau dengan baik. Karakteristik 

tersebut antara lain: 

1) Memiliki rasa ingin tahu (curiosity) yang 

besar 

Anak cenderung memerhatikan, 

membicarakan, dan mempertanyakan 

berbagai hal yang sempat dilihat dan 

didengarnya, terutama terhadap hal-hal 

baru.
55

  

2) Menjadi pribadi yang unik 

Ini ditunjukkan dengan kegemarannya 

dalam melakukan sesuatu yang berulang-

ulang tanpa rasa bosan dan memiliki 

kecenderungan tertentu dalam bersikap. 
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3) Gemar berimajinasi dan berfantasi 

Misalnya menjadikan boneka sebagai anak 

yang harus dirawat, remote TV sebagai 

handphone, dsb.
56

 

4) Memiliki sikap egosentris 

Anak lebih cenderung melihat dan 

memahami sesuatu dari sudut pandang dan 

kepentingannya sendiri. 

5) Memiliki daya konsentrasi yang rendah 

Ia mudah gusar ketika duduk dan mudah 

beralih perhatian ketika mendapatkan objek 

baru. 

6) Masih mudah frustasi 

Anak masih mudah kecewa bila 

menghadapi sesuatu yang tidak memuaskan. 

Ia mudah menangis dan marah bila 

keinginannya tidak terpenuhi.
57

  

Selain karakteristik-karakteristik tersebut, 

karakteristik lain yang tidak kalah penting dan 

patut dipahami oleh setiap orangtua maupun 

pendidik ialah anak suka meniru dan bermain.
58

 

3. Kajian Tentang Metode-metode untuk 

Meningkatkan Kemampuan Kognitif 

Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 
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tercapai secara optimal. Metode merupakan jalan 

yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. 

Senada dengan Sujiono bahwa metode adalah cara 

menyampaikan atau mentransfer ilmu yang tepat 

sesuai dengan anak usia TK sehingga menghasilkan 

pemahaman yang maksimal bagi anak didik.
59

 Ada 

beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini, 

antara lain: 

a. Metode Bermain 

Metode bermain adalah metode yang 

menerapkan permainan atau mainan tertentu 

sebagai wahana pembelajaran siswa. Bermain 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir. Bermain adalah 

salah satu kesukaan mayoritas anak usia dini. 

Secara normal tidak ada seorang anak pun yang 

tidak suka bermain.
60

 Menurut Piaget dalam 

Mayesty bermain adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan 

kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang.
61

 

Permainan merupakan aktivitas atau kegiatan 

yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk 
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kepentingan kegiatan itu sendiri dan dapat 

membantu anak mencapai perkembangan yang 

utuh baik fisik, intelektual, sosio-emosional, 

moral, kognitif serta sebagai sarana 

mensosialisasikan diri (anak) ke dalam 

masyarakat.
62

 

Bermain sebagai implementasi dari 

pembelajaran pada anak usia dini memberikan 

berbagai manfaat untuk mengembangkan semua 

potensi perkembangan anak. Manfaat yang 

diperoleh dari bermain yaitu a) sebagai penyalur 

energi berlebih yang dimiliki oleh anak; b) 

sebagai sarana untuk menyiapkan hidupnya 

kelak ketika dewasa; c) untuk membangun 

energi yang hilang;
63

 d) sebagai sumber belajar; 

e) sebagai dorongan berkomunikasi; dan  f) 

sebagai rangsangan bagi kreativitas.
64

 

Kegiatan bermain memiliki karakteristik 

mengandung unsur: (1) menyenangkan dan 

menggembirakan bagi anak, anak menikmati 

kegiatan bermain tersebut, mereka tampak riang 

dan senang; (2) dorongan bermain muncul dari 

anak, bukan paksaan orang lain; (3) anak 
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melakukan karena spontan  dan sukarela; anak 

tidak merasa diwajibkan;  (4) anak bebas 

memilih mau bermain apa dan beralih ke 

kegiatan bermain lain; bermain bersifat 

fleksibel;
65

 (5) mementingkan proses bukan 

hasil; dan (6) memperhatikan keselamatan.
66

 

Kegiatan bermain  merupakan sarana bagi 

pengembangan kognitif anak. Pada saat bermain 

anak merasa senang sehingga akan membuat 

anak mudah untuk memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Melalui kegiatan bermain, anak dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan 

dipersepsikan secara alami oleh anak sehingga 

bermakna bagi anak.
67

 

1. Bahan dan Peralatan untuk Pengembangan 

Kognitif AUD 

Kemampuan kognitif yang dapat 

dikembangkan melalui kegiatan bermain 

meliputi: kemampuan mengingat, mengenal, 

berpikir konvergen, divergen, memberi 

penilaian. Kegiatannya dilakukan dengan 

mengamati dan mendengar. Mengamati 

contohnya seperti; melihat bentuk, warna, 

ukuran, melihat persamaan dan perbedaan 

bentuk, warna, ukuran. Sedangkan kegiatan 
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mendengar dilaksanakan dengan: mendengar 

bunyi, suara, nada; mendengar persamaan 

dan perbedaan bunyi, nada, suara. 

Peralatan yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kemampuan mendengar 

adalah berbagai instrumen musik; yang bisa 

menimbulkan bunyi yang berbeda bila 

dijatuhkan, digerak-gerakkan, dikocok-

kocok, dan sebagainya; suara binatang yang 

ada di seputar anak, seperti suara ayam 

berkokok, kucing mengeong, dan anjing 

menggonggong. Bahan atau peralatan yang 

disediakan hendaknya membantu 

perkembangan anak dalam mengamati dan 

mendengar agar memperoleh keterampilan 

dalam hal mengenal, mengingat, berpikir 

konvergen, divergen, dan memberi penilaian. 

Bahan dan alat yang dibutuhkan sebagaimana 

terdapat dalam pedoman alat peraga Taman 

Kanak-kanak, seperti papan pasak kecil, 

menara gelang bujur sangkar, balok ukur, dan 

papan hitung.
68

 

2. Jenis Bermain dalam Mengembangkan 

Kognitif AUD 

Adapun jenis-jenis bermain untuk 

mengembangkan kognitif anak tersebut 

adalah: 
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a) Bermain konstruktif 

Kegiatan bermain konstruktif 

diantaranya dilakukan anak dengan jalan 

menyusun balok-balok kecil menjadi 

suatu bangunan, seperti rumah, menara, 

dan sebagainya. Pada saat bermain anak 

juga mengoperasikan kemampuan 

kognitifnya untuk memikirkan agar 

baloknya tidak jatuh dan memilih balok 

yang tepat untuk dijadikan bangunan 

seperti yang diinginkannya.
69

  

b) Bermain matematika 

Permainan matematika juga salah satu 

bentuk permainan yang melibatkan 

aktivitas kognitif dari tingkat sederhana 

ke tingkat yang lebih kompleks seperti 

menyebutkan angka, mencocokkan 

angka dengan jumlah benda yang sesuai 

dengan angka yang dimaksud, dan lain-

lain.
70

 

c) Bermain untuk pengembangan 

kemampuan kognitif, kemampuan 

bahasa, dan psikososial 

Bermain drama merupakan refleksi dari 

pengembangan kemampuan kognitif 
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anak yang ditekankan pada imajinasi 

atau fantasi.
71

 

d) Bermain sebagai latihan koordinasi 

gerakan motorik 

Bermain untuk meningkatkan 

keterampilan dalam mengkoordinasikan  

gerakan motorik, baik motorik kasar 

maupun halus. Walaupun kegiatan 

bermain ini lebih menekankan pada 

pengembangan kemampuan motorik, 

akan tetapi secara bersamaan juga 

mengembangkan kemampuan kognitif 

anak.
72

 Misalnya pada waktu anak 

belajar mengendarai sepeda. Anak 

melakukan perkiraan bagaimana agar 

tidak jatuh dari sepedanya.
73

 

e) Bermain formal 

Bermain formal terjadi pada saat anak 

melakukan permainan yang bersifat 

pertandingan atau perlombaan. Misalnya, 

bermain kelereng, sepak bola, dan 

sebagainya. Anak-anak sudah dapat 

melakukan aktivitas bermain ini 

walaupun pada tahap permulaan.
74

 

 

 

                                                           
71

 Amalia, Metode Pengembangan......., 168. 
72

 Ibid., 168-169. 
73

 Khadijah, Pengembangan Kognitif......., 90. 
74

 Ibid., 169. 



48 
 

 

3. Rancangan dan Pelaksanaan Metode Bermain 

Rancangan kegiatan bermain meliputi 

penentuan tujuan dan tema kegiatan bermain, 

macam kegiatan bermain, tempat dan ruang 

bermain, bahan dan peralatan bermain serta 

urutan langkah bermain. Adapun langkah-

langkah pelaksanaan bermain adalah antara 

lain: 

a) Kegiatan pra bermain 

Ada dua macam kegiatan pra 

bermain, yaitu: 1) penyiapan siswa 

dalam melaksanakan kegiatan bermain, 

yang meliputi: guru mengkomunikasikan 

kepada siswa tujuan kegiatan bermain, 

guru mengkomunikasikan batasan-

batasan yang harus dipatuhi oleh siswa, 

guru menawarkan peran  kepada masing-

masing anak untuk disepakati sebagai 

siapa yang berperan sebagai ayah-ibu 

atau yang lainnya, guru memperjelas apa 

yang harus dilakukan peran ayah-ibu-

anak dan sebagainya. 2) kegiatan 

penyiapan bahan dan peralatan yang siap 

untuk digunakan, seperti menyiapkan 

meja makan dengan bahan dan peralatan 

yang diperlukan, mencuci tangan, 

mengeringkan tangan.
75
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b) Kegiatan bermain 

Adapun langkah-langkah dari 

kegiatan bermain yaitu: 1) semua 

anggota keluarga menuju tempat cuci 

tangan untuk mencuci tangan  dengan 

tertib, bergiliran dan tidak berebutan; 2) 

dengan bimbingan guru anak bergiliran 

mengeringkan tangan mereka; 3) menuju 

ke meja makan dengan tertib dan 

menarik kursi tempat duduk masing-

masing; 4) yang berperan sebagai ayah 

memimpin pembacaan do’a; 5) dengan 

bimbingan guru anak mulai 

melaksanakan peran masing-masing 

mengambil nasi dan lauk-pauk secara 

bergiliran dan tertib; 6) selama makan 

anak diperbolehkan menyatakan 

keinginannya sesuai batasan-batasan 

yang sudah dikomunikasikan guru; 7) 

bila kegiatan makan berakhir diikuti 

pembacaan do’a oleh anak yang berperan 

sebagai ayah; dan 8) kegiatan akhir 

makan yang masih harus dilakukan 

adalah merapikan kembali meja makan.
76

 

c) Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup guru 

melakukan tindakan-tindakan sebagai 
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berikut: 1) menarik perhatian dan 

membangkitkan minat anak tentang 

aspek-aspek penting dalam mencuci 

tangan seperti hemat dalam 

menggunakan air, penggunaan alat 

mencuci dalam kaitan anak lain, 

mengeringkan air di tangan; 2) 

menghubungkan pengalaman anak ketika 

makan bersama di rumah dan makan 

bersama di sekolah, misalnya ketentuan 

yang harus ditaati pada waktu makan, 

tidak boleh bicara pada waktu mulut 

penuh makanan, tidak boleh bersendawa, 

tidak boleh berkecap pada waktu 

mengunyah makanan dan lain-lainnya; 

dan 3) memahami seberapa penghayatan 

anak dalam kegiatan makan bersama, 

misalnya belajar untuk berbagi 

kesempatan dan giliran ketika 

mengambil lauk-pauk atau nasi.
77

 

b. Metode Bernyanyi 

Metode bernyanyi merupakan 

mengeluarkan suara dengan syair-syair yang 

dilagukan. Biasanya syair-syair tersebut 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. 

Bernyanyi dapat membuat suasana belajar 

menjadi riang dan bergairah sehingga 
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perkembangan anak dapat distimulasi secara 

lebih optimal.
78

 

Sukses tidaknya menggunakan metode 

bernyanyi dalam pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh pendidik sendiri dan lagu yang 

dibawakannya. Bila pendidik pandai bernyanyi 

atau membawakan lagu, khususnya lagu anak-

anak, tentu anak akan senang mendengar dan 

mengikutinya, begitupun sebaliknya. Kemudian 

untuk model lagunya, perlu dicari lagu yang 

sesuai dengan usia anak, supaya anak-anak 

dapat mengerti dan memahami dengan mudah 

lagu yang teelah dinyanyikan, baik mudah 

dalam mengikutinya maupun mengambil 

makna-maknanya.
79

 

Menurut Syamsuri Jari, sebagaimana 

dikutip oleh Setyoadi menyebutkan bahwa 

diantara manfaat penggunaan lagu (menyanyi) 

dalam pembelajaran yaitu: 

1) Sarana relaksasi dengan menetralisasi 

denyut jantung dan gelombang otak. 

2) Menumbuhkan minat dan menguatkan daya 

tarik pembelajaran. 

3) Sebagai jembatan dalam mengingat materi 

pembelajaran. 
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4) Mendorong motivasi belajar siswa. 

Dengan uraian tersebut memberikan 

gambaran bahwa kegiatan bernyanyi tidak bisa 

terlepaskan dengan anak usia dini. Anak sangat 

suka bernyanyi sambil bertepuk tangan dan juga 

menari. Dengan menggunakan nyanyian dalam 

setiap pembelajaran anak akan mampu 

merangsang perkembangannya, khususnya 

dalam berbahasa dan berinteraksi dengan 

lingkungannya.
80

 

c. Metode Bercerita 

Metode bercerita adalah metode yang 

mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian 

kepada peserta didik. Kejadian atau peristiwa 

tersebut disampaikan melalui tutur kata, 

ungkapan dan mimik wajah yang unik.
81

 

Dalam pendidikan anak usia dini, cerita 

sangat diperlukan dan banyak membantu peserta 

didik dalam memahami materi. Hal ini 

disebabkan sebagian besar anak-anak menyukai 

cerita, kisah atau dongeng. Cerita adalah salah 

satu cara untuk menarik perhatian anak. 

Tujuan metode bercerita bagi anak 

diantaranya: 1) mengembangkan kemampuan 

berbicara dan memperkarya kosa kata anak, 

terutama bagi anak batita yang sedang belajar 

bicara; 2) memberikan eefek menyenangkan, 

                                                           
80

 Fadlillah, Edutainment……., 42-44. 
81

 Fadlillah, Desain Pembelajaran……., 172. 



53 
 

 

bahagia, dan ceria; 3) menstimulasi daya 

imajinasi dan kreativitas anak, memperkuat daya 

ingat, serta membuka cakrawala pemikiran anak 

menjadi lebih kritis dan cerdas; 4) melatih dan 

mengembangkan potensi kecerdasan; dan 5) 

menumbuhkan minat baca anak.
82

 

Ada beberapa macam teknik bercerita 

yang dapat dipergunakan antara lain: 

1) Membaca langsung dari buku cerita 

Beberapa hal penting yang perlu 

diperhatikan oleh guru PAUD sebelum dan 

ketika melakukan teknik ini yaitu: 

a) Pilihlah buku-buku yang bergambar  

yang serasi dan tidak mencolok di 

mata. 

b) Pilihlah buku-buku dengan tulisan yang 

besar dengan kalimat-kalimat yang 

tidak terlalu panjang dan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

c) Pilihlah isi cerita yang diangkat dari 

hal-hal istimewa di daerah tempat 

tinggal anak. 

d) Isi cerita dengan kata yang berulang-

ulang pada setiap halaman, juga baik 

dan menarik. 

e) Saat membacakan cerita, posisi yang 

dipegang guru haruslah dapat terlihat 

oleh seluruh anak. 
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2) Menceritakan dongeng 

Mendongeng merupakan cara 

bercerita yang meneruskan warisan budaya 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

3) Bercerita dengan menggunakan ilustrasi 

gambar dari buku 

Guru dapat membuat gambar-gambar 

ilustrasi sendiri terhadap cerita-cerita yang 

panjang namun mempunyai gambar yang 

sedikit. 

4) Bercerita menggunakan papan flanel 

Caranya hampir sama dengan 

bercerita menggunakan ilustrasi gambar, 

yang membedakannya adalah bahan dan 

alat yang digunakan. 

5) Bercerita dengan menggunakan media 

boneka 

6) Bercerita dengan menggunakan atau 

memainkan jari-jari tangan.
83

 

 Pemilihan cerita yang baik sangat 

berpengaruh terhadap hasil pemahaman anak. 

Agar anak-anak mudah untuk memahami pesan 

yang terkandung dalam cerita diperlukan 

pemilihan cerita yang baik. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan untuk pemilihan cerita yang 

baik, yaitu: 
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1) Cerita itu harus menarik dan memikat 

perhatian guru itu sendiri. 

2) Cerita itu harus sesuai dengan kepribadian 

anak, gaya, dan bakat anak. 

3) Cerita itu harus sesuai dengan tingkat usia 

dan kemampuan mencerna isi cerita anak.
 84

 

Agar dapat bercerita dengan tepat, maka 

harus melalui tahapan-tahapan rancangan 

bercerita, yaitu: 

1) Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih 

untuk kegiatan bercerita 

Tujuan kegiatan bercerita yang 

dimaksud yaitu untuk mencapai tujuan dari 

pengajaran, dimana tema yang dipilih 

haruslah dekat dengan kehidupan anak usia 

dini. Sehingga tema itu menjadi menarik, 

memikat perhatian anak, menantang untuk 

menanggapi, menggetarkan perasaan dan 

menyentuh nuraninya. 

2)  Menetapkan rancangan bentuk bercerita 

yang dipilih 

Setelah menetapkan rancangan tujuan 

dan tema bercerita, maka selanjutnya yaitu 

guru harus memilih salah satu dari bentuk-

bentuk bercerita.
85
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3) Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan 

untuk kegiatan bercerita 

Guru menetapkan semua bahan dan 

alat yang digunakan sebelum kegiatan 

bercerita, misalnya jika guru melakukan 

kegiatan bercerita tentang penjumlahan 

dengan membaca buku, maka guru hanya 

menunjukkan gambar dalam buku cerita 

tersebut. Selain itu agar bercerita lebih 

menarik guru bisa menggunakan alat peraga 

yang mendukung sesuai isi cerita.
86

 

4) Menetapkan rancangan langkah-langkah 

bercerita 

Rancangan langkah-langkah bercerita 

yaitu: a) mengkomunikasikan tujuan dan 

tema dalam kegiatan bercerita kepada anak; 

b) mengatur tempat duduk anak, c) 

merupakan pembukaan kegiatan bercerita; 

d) merupakan pengembangan cerita yang 

dituturkan guru; e) bila guru telah 

menyajikan langkah ketiga dan keempat 

secara lancar, maka guru menetapkan 

rancangan cara-cara bertutur yang dapat 

menggetarkan perasaan anak dengan cara 

memberikan gambar anak-anak yang bisa 

menjumlahkan benda dengan benar; dan f) 

merupakan langkah penutup kegiatan 

berecrita dengan mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan yang berkaitan dengan isi 

cerita.
87

 

5) Menetapkan rancangan penilaian kegiatan 

bercerita 

Sesuai dengan tujuan dan tema cerita 

yang dipilih, maka dapat dirancang 

penilaian kegiatan bercerita dengan 

menggunakan teknik bertanya pada akhir 

kegiatan bercerita yang memberikan 

petunjuk seberapa besar perhatian dan 

tanggapan anak terhadap isi cerita.
88

 

d. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode 

dengan cara guru memberikan pertanyaan 

terbuka, sehingga anak dapat menjawab 

beberapa kemungkinan, berdasarkan 

pengalaman anak. Guru harus berusaha agar 

anak aktif memberi jawaban atau keterangan, 

bukan guru yang aktif memberi keterangan. 

Dengan kata lain, cara penyampaian 

pembelajaran oleh guru dengan jalan 

mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab 

untuk meninjau pelajaran yang sudah diberikan 

untuk merangsang perhatian murid. Metode ini 

dapat digunakan sebagai persepsi, selingan, dan 

evaluasi. Melalui  metode tanya jawab anak 

dapat menggali dan menjawab rasa ingin 
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tahunya melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka. 

Saat proses tanya jawab, anak juga diharapkan 

bertanya kepada gurunya, agar guru mendapat 

informasi yang lengkap sesuai dengan 

pengalaman anak pada kehidupan sehari-hari.
89

 

Di samping itu, metode tanya jawab 

merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman belajar bagi anak. 

Guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan 

untuk mendapatkan respon lisan dari anak. 

Penggunaan metode tanya jawab dapat dinilai 

sebagai metode yang cukup wajar dan tepat, 

apabila penggunaannya dipergunakan untuk: 1) 

merangsang agar perhatian anak terarah pada 

suatu bahan pelajaran yang sedang dibicarakan; 

2) mengarahkan proses berfikir dan pengamatan 

anak; dan 3) meninjau atau melihat penguasaan 

anak terhadap materi atau bahan yanag telah 

diajarkan sebagai bahan pertimbangan.
90

 

Tahapan-tahapan metode tanya jawab 

yaitu: 

1) Tahap persiapan tanya jawab 

Pada tahap ini guru membuat daftar 

pertanyaan untuk anak. Pertanyaan 

hendaknya dirumuskan berdasarkan tujuan 

yang ingin dicapai dan karakter anak. Selain 

itu, guru juga sudah memperkirakan alokasi 
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waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

metode tanya jawab.
91

 

2) Tahap awal tanya jawab 

Pada tahap ini guru memberikan 

penjelasan atau pengarahan tentang kegiatan 

yang akan dilaksanakan. Guru dapat 

melakukan deengan memberitahukan 

tujuan, langkah-langkah kegiatan, dan 

penjelasan garis besar isi pelajaran.  

3) Tahap pengembangan tanya jawab 

Apabila guru telah memberikan 

pengarahan pada tahap awal tanya jawab, 

maka guru dapat mengembangkan metode 

tanya jawab dengan menempuh berbagai 

variasi dalam mengajukan pertanyaan.
92

 

4) Tahap akhir tanya jawab 

Pada tahap ini guru bersama anak 

membuat ringkasan isi pelajaran yang telah 

disajikan selama tanya jawab. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk pemantapan sajian 

sekaligus memperoleh umpan balik dari 

anak.
93
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

suatu pendekatan yang melakukan penelitian yang 

berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat 

alami. Karena orientasinya demikian, sifatnya mendasar 

dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa 

dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh 

sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan 

naturalistic incuiry atau  field study.
94

 

Strauss dan Corbin dalam bukunya Afrizal 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya.
95

 Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunankan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
96

  

Penelitian kualitatif (Qualitative Research) adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskrispsikan 
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dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan ynag mengarah pada penyimpulan. 

Penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti 

membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari 

data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data 

dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 

deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-

catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil 

analisis dokumen, dan catatan-catatan.
97

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. 

Secara sederhana studi kasus dapat diartikan sebagai 

suatu metode penyelidikan secara langsung dengan latar 

yang alamiah dan memusatkan perhatian pada suatu 

peristiwa secara intensif dan rinci. Studi kasus bertujuan 

untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam 

mengenai objek yang diteliti, sehingga sifat 

penelitiannya lebih banyak eksploratif dan deskriptif. 

Sasaran studi kasus dapat berupa manusia, peristiwa, 

latar, dan dokumen. Sasaran tersebut ditelaah secara 

mendalam sebagai suatu totalitas dengan konteksnya 

masing-masing dengan maksud memahami berbagai 

kaitan yang ada diantara unsur-unsur yang terkandung 

di dalamnya. Dengan demikian, dalam studi kasus tidak 
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diambil pada subjek yang sama, melainkan pada objek 

yang berbeda (sesuai konteksnya masing-masing).
98

 

Peneliti memilih menggunakan studi kasus karena 

peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol peristiwa yang diselidiki, sementara fokus 

penelitiannya berada pada konteks kehidupan nyata. 

Disamping itu karena permasalahan yang akan diteliti 

menekankan pada segi proses, memerlukan suatu 

pengamatan yang menyeluruh dan mendalam, seperti 

suatu kehidupan sosial yang nyata, sementara ia hanya 

memiliki waktu yang pendek untuk mengkajinya.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
99

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di TK 

Muslimat NU 001 Nologaten Ponorogo. Peneliti 

memilih tempat itu karena berdasarkan hasil observasi 

awal peneliti menemukan suatu masalah yang unik dan 
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menarik yaitu sekolah berupaya meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini melalui metode-

metode yang menyenangkan, namun demikian 

kemampuan kognitif anak usia dini belum berhasil 

secara maksimal, karena masih ada beberapa anak yang 

memiliki keterlambatan dalam kemampuan kognitifnya, 

terutama dalam hal berhitung. Peneliti tertarik 

mengambil lokasi di TK Muslimat NU 001 Nologaten 

Ponorogo ini karena ingin mengetahui tentang profil 

kemampuan kognitif anak usia dini dan metode-metode 

yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data tentang profil kemampuan kognitif anak usia dini 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo, metode-metode 

yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo dan peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. Menurut 

Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
100

 Berikut 

dengan hal itu jenis data dapat dibagi menjadi: kata-kata 

dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
101
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Sumber data manusia 

 Sumber data manusia yaitu kepala sekolah, guru 

kelas, dan siswa TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

2. Sumber dokumentasi 

 Sumber dokumentasi yaitu sejarah singkat 

berdirinya TK Muslimat NU 001 Ponorogo, visi, 

misi, dan tujuan TK Muslimat NU 001 Ponorogo, 

letak geografis, keadaan guru, tenaga pendidik, dan 

siswa, sarana dan prasarana, serta struktur 

organisasi TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
102

  

Tujuan utama observasi yaitu: 

a) Untuk mengumpulkan data dan informasi 

mengenai suatu fenomena. 

b) Untuk mengukur perilaku, tindakan dan 

proses suatu kegiatan yang sedang 

dilakukan, interaksi antara responden dan 

lingkungan, dan faktor-faktor yng dapat 
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diamati lainnya, terutama kecakapan 

sosial.
103

 

Metode ini peneliti gunakan untuk 

memperoleh data mengenai profil kemampuan 

kognitif anak usia dini, metode-metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, serta peningkatan kemampuan kognitif 

anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

kepada responden dan mencatat atau merekam 

jawaban-jawaban responden. Wawancara dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

dengan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan wawancara langsung yang diadakan 

dengan orang yang menjadi sumber data dan 

dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya 

maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan 

dirinya untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan.
104

 

Metode ini peneliti gunakan untuk 

memperoleh informasi tentang profil kemampuan 

kognitif anak usia dini, metode-metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
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kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, serta peningkatan kemampuan kognitif 

anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan pada subjek 

penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan 

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau 

lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, 

dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi 

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar 

ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki.
105

 

Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih 

yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. 

Peneliti juga mengumpulkan data gambaran umum  

TK Muslimat NU 001 Ponorogo  meliputi sejarah 

berdirinya madrasah, letak geografis, struktur 

organisasi pengurus, visi misi madrasah, tujuan 

pendidikan, sarana dan prasarana, serta dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 
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tertentu. Miles and Huberman dalam bukunya Sugiyono 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu data 

collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian data), dan conclusion 

drawing/verification.  

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada 

gambar 3.1 berikut.
106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  

Teknik Analisis Data Menurut Miles and Hubermen 
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1. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan 

apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan 

wawancara di lapangan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang 

sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang 

direduksi. Memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti untuk mencari sewaktu-waktu 

diperlukan.
107

 Memilih data yang penting tentang 

data di TK Muslimat NU 001 Ponorogo serta 

membuang data yang tidak perlu. Data yang dipilih 

antara lain data tentang profil kemampuan kognitif 

anak usia dini, metode-metode yang digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo, serta 

peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

3. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan analisis dalam 

bentuk matrix network chart atau grafis sehingga 
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peneliti dapat menguasai data.
108

 Data display yang 

akan diambil oleh peneliti antara lain memaparkan 

metode-metode yang digunakan dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat 001 

Ponorogo. 

4. Pengambilan simpulan atau verifikasi 

Peneliti berusaha mencari pola model, tema, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, 

hipotesis dan sebagainya, jadi dari data tersebut 

peneliti mencoba mengambil kesimpulan. 

Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan 

didasarkan pada reduksi data dan penyajian data 

yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian.
109

 Dalam conclusion 

drawing peneliti menghubungkan pentingnya 

metode-metode yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep tentang yang 

diperbarui dari konsep keabsahan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan dan 

keabsahan data (kredibilitas data), dapat dilakukan 

pengecekan dengan teknik. Teknik keabsahan data atau 

kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif 
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dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan 

sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan 

pengecekan anggota. 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini 

keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

2. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jika 

kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman.  

3. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 
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memanfaatkan penggunaan yaitu: sumber, metode, 

penyidik, dan teori. 

4. Pengecekan sejawat melalui diskusi 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat. Hal yang dilakukan dengan maksud: 1) 

untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan 

sikap terbuka dan kejujuran, 2) diskusi dengan 

sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang 

baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis 

yang muncul dari pemikiran peneliti.
110

 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif 

ada tiga tahapan dan ditambah tahap terakhir dari 

penelitian, yaitu penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

1. Tahapan pra lapangan 

Tahapan pra lapangan ini meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informasi, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahapan pekerjaan lapangan 

Tahapan pekerjaan lapangan ini meliputi: 

memahami latar belakang, penelitian dan persiapan 
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diri, memasuki lapangan, dan beberapa peran serta 

sambil mengumpulkan data yang terkait dengan 

peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

3. Tahap analisis data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis 

terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pekerjaan 

analisis ini meliputi: mengatur, mengorganisasi data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

memilih mana yang penting dan membuat 

kesimpulan tahap penulisan hasil laporan penelitian.  

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil 

penelitian yang sistematis tentang peningkatan 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya TK Muslimat NU 

001 Ponorogo 

Sekitar tahun 1950-an jarang ada sekolah 

Taman Kanak-kanak. Melihat daerahnya tertinggal 

dengan daerah lain, timbul inisiatif/gagasan dari 

ibu-ibu Muslimat di Kabupaten Ponorogo yang 

diketuai oleh Hj. Fatimah Mawardi (Alm) yakni 

mendirikan sebuah sekolah Taman Kanak-kanak, 

yang kemudian idenya tersebut diwujudkan dengan 

mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak Muslimat 

NU 001. Pada tahun 1943 sekolah Taman Kanak-

kanak Muslimat NU 001 resmi berdiri dibawah 

naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

tepatnya tanggal 1 Agustus 1943 dan terdaftar di 

Departemen Agama pada tanggal 1 Juli 1981 juga 

terdaftar  sebagai lembaga anggota Ma’arif Jawa 

Timur tanggal 1 Januari 1987 dengan nomer 

B.10.13.1020 dengan mendapatkan bukti ijin 

operasional dan pada waktu itu kepengurusan di 

ketuai oleh H. Mawardi Rowi/ Hj. Fatimah Mawar 

sendiri dan disekretarisi bu Sumilah sedang 

pengasuh ibu Gondo Wardoyo. 

Pada awalnya Sekolah Taman Kanak-kanak 

Muslimat NU 001 berlokasi nomaden, karena masih 

menyewa rumah penduduk. Dengan semangat dan 

73 
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perjuangan ibu-ibu pengasuh bisa mewujudkan cita-

citanya membangun gedung Taman Kanak-kanak 

Muslimat NU 001 Cabang Ponorogo di atas tanah 

wakaf dari ibu Hj. Fatimah Mawardi (Alm), di jalan 

yang sekarang Jl. Tangkuban Perahu No. 04 

Ponorogo dengan dua kelas yang masih diasuh oleh 

ibu Kasih, ibu Sumirah, ibu Suprapti dan ibu 

Sunarti. Sedang ibu Hasanun Fadil menjadi ketua 

yayasan s/d tahun 1990 dan mulai tahun 1990 

kepengurusan diserahkan kepada ibu Hj. Tufy Laily 

Tahrir s/d sekarang. 

Berdasarkan surat pimpinan wilayah lembaga 

Pendidikan Ma’arif NU Jawa Timur 

No.PW/335/A—6/III/2006 dan pembinaan PGTKM 

di lingkungan Muslimat NU maka TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo terdaftar sebagai anggota pada 

yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Wanita 

perwakilan cabang Ponorogo dengan nomor : 

0081943001. Pada tahun 2006 untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat tentang 

pendidikan pengurus mendirikan pula Kelompok 

Bermain/Play Group Muslimat 1 di Jl. Wilis No 20 

Ponorogo diatas tanah wakaf ibu Hj. Sumartin 

Ainuddin (Alm). 

Saat ini Taman Kanak-kanak Muslimat NU 

001 memasuki usia 71 tahun dengan segala daya, 

upaya, kerja keras disertai pengorbanan baik moril 

dan materil, para pendiri beserta segenap warga 

sekolah berupaya mengembangkan TK Muslimat 
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NU 001 dari tahun ke tahun. Walaupun belum 

optimal, namun upaya kerja keras telah 

membuahkan hasil dalam membantu pertumbuhan 

dan perkembangan anak usia dini prasekolah, yang 

jumlah siswanya terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Semua itu berkat kepercayaan dari 

masyarakat yang diberikan kepada TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo.
111

 

2. Visi- misi dan Tujuan  TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

a. Visi    

Visi TK Muslimat NU 001 Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

Terwujudnya generasi islami, sehat, cerdas, 

terampil, berakhlak mulia, berwawasan aswaja, 

berguna bagi agama, bangsa dan negara. 

b. Misi   

Misi TK Muslimat NU 001 Ponorogo yaitu: 

Menciptakan generasi yang islami dan 

berkualitas 

1) Menyiapkan anak didik memiliki 

kepedulian terhadap fisiknya sehingga 

tumbuh menjadi anak yang sehat dan 

energik. 

2) Menyelenggarakan proses belajar dan 

mengajar yang aktif, inovatif dan ramah 

anak sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. 
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3) Membina potensi ketrampilan anak sejak 

dini secara terpadu dan 

berkesinambungan. 

4) Membekali anak didik dengan pembiasaan 

pembiasaan dan kecakapan hidup dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, agama 

dan Negara. 

c. Tujuan  

Tujuan TK Muslimat NU 001 Ponorogo yaitu: 

1) Meletakkan dasar dan menanamkan nilai-

nilai agama islam Ahlus sunnah Wal jama’ah 

dalam jiwa anak sejak dini, agar di kemudian 

hari menjadi manusia yang bertaqwa, 

berbudi luhur dan cerdas. 

2) Mengembangkan aktivitas dan kreativitas 

anak melalui berbagai kegiatan edukatif, agar 

anak memiliki keterampilan, kemampuan 

dan pengalaman yang bermanfaat bagi 

pertumbuhan pribadi dan pengembangan 

kehidupan di masa mendatang. 

3) Menyiapkan anak untuk mengikuti 

pendidikan selanjutnya dengan kualitas yang 

baik secara intelektual dan agamis.
112

 

3. Letak Geografis TK Muslimat NU 001 Ponorogo  

TK Muslimat NU 001 Ponorogo terletak di 

jl. Tangkuban Perahu no.4 Nologaten Kelurahan 

Nologaten Kabupaten Ponorogo.
113

 

                                                           
112

 Lihat Lampiran 18 Dokumentasi: 02/D/07-II/2019. 
113

 Lihat Lampiran 19 Dokumentasi: 03/D/06-III/2019. 



77 
 

 

4. Keadaan Guru, Tenaga Pendidik, dan Siswa TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo 

a. Keadaan guru, tenaga pendidik TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo berdasarkan jenjang 

pendidikan: 

Jumlah guru dan tenaga pendidik di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo sebanyak 14 orang, 

terdiri dari: 1  Kepala Sekolah, 5 orang Guru 

sebagai wali kelas di kelompok A, 7 orang Guru 

sebagai wali kelas di kelompok B, serta 

didukung 1 orang Guru sebagai tenaga 

administrasi dan 3 orang pesuruh. Semua guru 

dan tenaga pendidik di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo berpendidikan S1. Mayoritas 

berpendidikan S1 PAUD, meskipun ada 3 guru 

yang belum berpendidikan S1 PAUD sebagai 

mana tabel pada lampiran 20, halaman 142.114
 

b. Keadaan siswa TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo adalah 

sebuah lembaga pendidikan yang letaknya di 

Kelurahan Nologaten, dan didukung dengan 

letaknya yang strategis, yaitu dekat dengan jalan 

raya, sehingga akses menuju lokasi TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo sangat mudah 

untuk di temukan. Jumlah siswa/i di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo ada 114 anak. 

                                                           
114

 Lihat Lampiran 20 Dokumentasi: 04/D/11-II/2019. 



78 
 

 

Secara lebih rinci keadaan siswa bisa dilihat 

pada lampiran 21, halaman 144.
115

 

5. Sarana dan Prasarana TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen 

yang tidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Suatu lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran 

akan dapat mencapai tujuannya apabila mempunyai 

sarana prasarana yang mendukung. 

Keadaan fisik bangunan TK Muslimat NU 

001 Ponorogo saat ini sudah lebih memadai 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal 

ini karena adanya bantuan dana dari Pemerintah 

baik pusat maupun daerah termasuk bantuan 

swadaya dari masyarakat. Sarana prasarana di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo diantaranya 12 ruang 

kelas, 1 ruang kantor, 1 kamar mandi + WC guru, 2 

kamar mandi + WC siswa, 1 aula/ ruang sebaguna, 

1 mushola, dan 5 APE luar kelas. Secara lebih detail 

mengenai sarana prasarana bisa dilihat pada 

lampiran 22, halaman 145.
116

 

6. Struktur Organisasi TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Struktur organisasi TK Muslimat NU 001 

Ponorogo terdiri dari Komite Sekolah, Kepala 

Sekolah, Ketua Yayasan, Tenaga Administrasi, 
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Guru Kelompok A, Guru Kelompok B, Pesuruh, 

dan Siswa/i TK Muslimat NU 001 Ponorogo. Secara 

lebih detail mengenai struktur organisasi dapat 

dilihat pada lampiran 23, halaman 146.
117

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Profil Kemampuan Kognitif Anak 

Usia Dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Setiap anak memiliki kemampuan kognitif 

yang berbeda-beda. Adakalanya yang memiliki 

kemampuan kognitif di atas rata-rata, ada juga yang 

memiliki kemampuan kognitif sesuai dengan 

standar tingkat pencapaian perkembangan anak, dan 

ada juga yang memiliki kemampuan kognitif di 

bawah standar tingkat pencapaian perkembangan 

anak. Begitupun dengan anak-anak di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo. Anak-anak di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo memiliki kemampuan kognitif 

terutama dalam hal berfikir simbolik sesuai standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan 

Kebudayaan No. 137 Tahun 2014. Jika 

dikategorikan kemampuan kognitif anak di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo termasuk dalam 

kategori cukup. Hal ini dikarenakan rata-rata anak 

sudah memenuhi tiga indikator berfikir simbolik 

berdasarkan standar tersebut di atas. Hasil 
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wawancara peneliti dengan Ibu Hanik Mas’adah 

yang mengatakan bahwa: 

“Anak-anak di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo memiliki kemampuan kognitif 

sesuai standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 

dengan kategori cukup. Karena rata-rata anak 

sudah memenuhi 3 indikator berfikir simbolik 

sesuai standar tersebut di atas. Namun, ada 

anak yang memiliki kemampuan kognitif di 

atas standar dan ada beberapa anak yang 

memiliki kemampuan kognitif di bawah 

standar. Kurang lebih ada 5 anak yang 

memiliki keterlambatan dalam hal berfikir 

simbolik”.
118

 

 

Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu Hestri Wahyu Nurendah yang 

menyatakan bahwa: 

“Untuk masalah kemampuan kognitif, anak-

anak TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

termasuk dalam kategori cukup berdasarkan 

standar tingkat pencapaian perkembangan 

anak, tetapi ada juga anak yang memiliki 

kemampuan kognitif di atas standar tersebut. 

Meskipun demikian, ada beberapa anak yang 
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memiliki kemampuan kognitif di bawah 

standar”.
119

 

  

Karakteristik kemampuan kognitif anak di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo mayoritas sudah 

memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama 

dalam hal berfikir simbolik. Karakteristik 

kemampuan kognitif yang dimaksud diantaranya 

anak-anak sudah dapat menyebutkan lambang 

bilangan 1-10, mengenal lambang huruf, dan 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, 

mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangannya. Namun, ada beberapa anak yang 

lambat dalam hal berfikir simbolik. Anak masih 

lambat ketika menghitung jumlah benda, 

mencocokkan lambang bilangan dengan 

bilangannya. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu Hanik Mas’adah yang mengatakan 

bahwa: 

“Mayoritas anak-anak sudah memiliki 

karakteristik kemampuan kognitif sesuai 

standar yang telah ditetapkan. Dalam hal 

berfikir simbolikpun anak-anak juga sudah 

sesuai standar tersebut, seperti membilang 

banyak benda satu sampai sepuluh, 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, 

mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan. Namun, ada beberapa anak yang 

sedikit lambat dalam hal berfikir simbolik, 
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seperti belum runtut dalam menyebutkan 

lambang bilangan 1-10, lambat dalam 

menghitung jumlah benda”.
120

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Siti 

Rohmah, selaku wali kelas B5: 

“Kemampuan kognitif anak-anak dalam hal 

berfikir simbolik rata-rata masuk dalam 

kategori cukup, sudah. Misalnya 

mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan, membilang banyak benda 1-10, 

mengenal lambang huruf, merepresentasikan 

berbagai macam benda dalam bentuk gambar 

atau tulisan contohnya ada benda sikat gigi 

kemudian diikuti gambar dan tulisan sikat 

gigi. Tapi tetap ada catatannya, ada 5 anak 

yang lambat dalam hal berfikir simbolik.
121

 

 

Perbedaan anak dalam hal kemampuan 

kognitif dipengaruhi oleh faktor internal maupun 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri anak, seperti hereditas. 

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar diri anak, seperti lingkungan 

masyarakat, sekolah, dan keluarga. Berikut 

pemaparan Ibu Hanik Mas’adah selaku Kepala 
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Sekolah TK Muslimat NU 001 Ponorogo terkait 

faktor yang mempengaruhi perbedaan  kemampuan 

kognitif anak. 

Kemampuan kognitif anak di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo lebih dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan keluarga. Anak-anak yang 

memiliki kemampuan kognitif di atas standar 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya 

yang mendukung anak dengan memberikan 

nutrisi, motivasi dan pengasuhan yang baik, 

misalnya selain anak mengikuti les yang 

diadakan oleh pihak sekolah, anak juga 

melakukan les tambahan sesuai minat dan 

bakat anak. Begitupun dengan anak yang 

memiliki kemampuan kognitif di bawah 

standar dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarganya yang kurang mendukung. Selain 

itu, kesiapan anak dalam belajar juga 

mempengaruhi kemampuan kognitif anak.
122

 

Juga ditambahkan oleh Ibu Hestri Wahyu 

Nurendah selaku Wali Kelas B7 terkait faktor yang 

mempengaruhi perbedaan kemampuan kognitif 

anak. 

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh 

dalam perkembangan anak, termasuk 

kemampuan kognitif. Anak yang memiliki 

kemampuan kognitif sedikit lambat dari anak 

lainnya dipengaruhi lingkungan keluarga 

yang kurang mendukung. Orang tua kurang 

antusias terhadap pemberitahuan yang 
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diberikan oleh guru dan perkembangan anak, 

kurangnya hubungan timbal balik yang 

dilakukan oleh orang tua. Orang tua 

seharusnya menanyai anak ketika pulang 

sekolah, tetapi tidak demikian pada anak 

yang memiliki kemampuan kognitif sedikit 

lambat dari anak lainnya.
123

 

 

Selain itu, Ibu Siti Rohmah selaku Wali 

Kelas B5 juga menambahkan terkait faktor yang 

mempengaruhi perbedaan kemampuan kognitif 

anak. 

Anak-anak yang memiliki kemampuan 

kognitif agak lambat dari temannya selain 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga juga 

dipengaruhi oleh faktor kematangan biologis 

dan IQ. Anak memang belum matang atau 

belum siap dalam hal biologisnya dan 

memiliki IQ di bawah rata-rata anak lainnya, 

sehingga anak masih sulit menerima materi 

yang disampaikan oleh guru.
124

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan kemampuan kognitif 

anak di TK Muslimat NU 001 Ponorogo mayoritas 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Anak-anak 

yang memiliki keluarga yang mendukung, antusias 

dan memiliki hubungan timbal balik yang baik 

dengan pihak sekolah seperti guru akan memiliki 
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kemampuan kognitif sesuai standar yang telah 

ditetapkan, bahkan ada yang melebihi standar 

tersebut. Orang tua yang proaktif terhadap informasi 

yang disampaikan oleh pihak sekolah, memberikan 

pengasuhan yang tepat kepada anak akan 

mempengaruhi kemampuan kognitif anak, terutama 

dalam hal berhitung. Begitupun sebaliknya, anak 

yang memiliki keluarga yang kurang mendukung 

akan memiliki kemampuan kognitif sedikit lambat 

dibandingkan anak lainnya. Selain faktor 

lingkungan keluarga, faktor kematangan biologis, 

kesiapan anak dalam belajar dan IQ juga 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan 

kognitif anak di TK Muslimat NU 001 Ponorogo.  

2. Data Tentang Metode-metode yang Digunakan 

untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini. Namun, di TK Muslimat NU 001 Ponorogo ini 

menggunakan empat metode untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini terutama dalam 

hal berfikir simbolik, yaitu metode bermain, 

bernyanyi, bercerita, dan tanya jawab. Keempat 

metode ini dianggap lebih efektif untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. 

Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu 

Lis Fitrianti Z yang mengatakan bahwa metode 
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yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak dalam hal berfikir simbolik di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo ya seputar metode 

bercerita, bermain, bernyanyi, dan tanya jawab.
125

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hestri 

Wahyu Nurendah, yang menyatakan bahwa metode 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak di 

TK Muslimat diantaranya metode bermain, 

bernyanyi, tanya jawab, dan bercerita.
126

 Selain itu, 

Ibu Siti Rohmah juga mengatakan bahwa kalau 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif ya 

menggunakan metode bermain, bercerita, tanya 

jawab, dan bernyanyi. Itu yang biasa digunakan di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo. Anak-anak di 

kelas B5 lebih suka menggunakan metode bercerita 

dan bernyanyi”.
127

 

  Di samping wawancara, peneliti juga 

melakukan observasi. Hal ini sebagaimana dari 

pengamatan peneliti, Senin 11 Februari 2019 di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo kelas B5 terlihat 

bahwa anak-anak sedang melaksanakan 

pembelajaran dalam hal berfikir simbolik, yaitu 

berhitung dengan menggunakan metode bercerita. 
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Pada hari Senin, 11 Februari 2019 di Kelas 

B5 terlihat bahwa anak-anak sedang 

melaksanakan pembelajaran berhitung 

dengan menggunakan metode bercerita. Guru 

bercerita pendek dengan menggunakan APE 

sehingga dapat menarik perhatian anak. Anak 

menjawab pertanyaan cerita yang 

disampaikan oleh guru. Kemudian secara 

bergantian guru memberikan pertanyaan 

cerita kepada anak-anak.
128

 

 

Penerapan metode bermain, bercerita, 

bernyanyi, dan tanya jawab dilakukan berdasarkan 

RPPH yang telah disusun sebelumnya. Guru 

menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan serta 

materi yang akan disampaikan sampai selesai 

pembelajaran, guru melakukan recalling terhadap 

materi atau kegiatan yang telah dilakukan anak. 

Ketika ada peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba 

dalam pembelajaran, guru memberikan kegiatan 

lain, namun tetap mengacu pada RPPH. Hal ini 

sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lis 

Fitrianti Z dan Ibu Hestri Wahyu Nurendah yang 

mengatakan bahwa: 

“Penerapannya dilakukan berdasarkan RPPH 

yang telah dibuat. Jadi guru menyiapkan 

semua alat dan bahan yang diperlukan sampai 

pada akhir kegiatan pembelajaran, guru 

melakukan recalling terhadap kegiatan yang 
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telah dilakukan oleh anak. Namun, jika ada 

peristiwa insidental guru memberikan 

kegiatan lain dan tetap mengacu pada RPPH 

tersebut sehingga anak tetap dapat 

terkondisikan”.
129

 

 

Rancangan kegiatan di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo disusun berdasarkan karakteristik dan 

capaian perkembangan anak usia dini, misalnya 

dalam kegiatan bermain. Ada 3 tahapan dalam 

rancangan kegiatan bermain ini, yaitu tahapan pra 

bermain, tahapan pada saat bermain, dan tahapan 

setelah bermain. Pada tahapan pra bermain guru 

menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 

dalam kegiatan bermain, anak-anak melakukan 

kegiatan pembiasaan sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan oleh pihak TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, guru memberikan penjelasan mengenai 

materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

hari ini serta aturan yang harus disepakati dan 

dipatuhi oleh anak. Pada tahapan saat bermain guru 

memberikan pengawasan dan penilaian terhadap 

masing-masing anak, guru juga membantu anak 

yang mengalami kesulitan pada saat kegiatan 

bermain berlangsung. Pada tahapan setelah bermain 

guru melakukan recalling atau penguatan materi 

kembali agar anak benar-benar memahami materi 

yang disampaikan pada hari itu. Selain itu, guru 
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juga memberikan pesan moral kepada anak. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu 

Siti Rohmah yang mengatakan bahwa: 

“Rancangan kegiatannya ya ada tiga mbak, 

pertama tahapan pra bermain, kedua tahapan 

pada saat bermain, dan yang ketiga tahapan 

setelah bermain. Pada tahap pra bermain ini 

guru menyiapkan semua alat dan bahan yang 

diperlukan untuk kegiatan bermain, kemudian 

anak-anak masuk kelas dan melakukan 

pembiasaan sesuai jadwal yang sudah 

ditetapkan oleh TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. Setelah itu guru memberikan 

sedikit penjelasan tentang materi dan 

kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini 

serta aturan yang harus disepakati dan 

dipatuhi oleh anak. Pada tahapan bermain 

guru melakukan pengawasan dan penilaian 

terhadap masing-masing anak serta 

membantu anak yang mengalami kesulitan 

dalam kegiatan bermain. Pada tahapan 

setelah bermain guru memberikan penguatan 

terhadap materi yang telah disampaikan dan 

juga memberikan pesan moral kepada 

anak”.
130

 

 

Anak-anak sangat antusias dan merasa 

senang pada saat kegiatan pembelajaran 

menggunakan keempat metode tersebut, yaitu 

metode bermain, bernyanyi, bercerita, dan tanya 
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jawab. Misalnya ketika menggunakan metode 

bernyanyi, ada banyak lagu yang bisa digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini khusunya dalam hal berhitung, seperti lagu lima 

anak bebek yang mengajarkan anak tentang 

pengurangan, lagu satu jari kanan-satu jari kiri yang 

mengajarkan anak tentang penjumlahan, dan masih 

banyak lagu-lagu dan tepuk yang bisa digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini. Anak dapat menikmati dan mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Anak juga menjadi lebih 

aktif dan mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Berikut pemaparan Ibu Siti 

Rohmah terkait sikap anak ketika pembelajaran 

menggunakan keempat metode tersebut di atas. 

Anak-anak di kelas B5 sangat senang dan 

antusias ketika melakukan kegiatan 

menggunakan keempat metode tersebut. 

Namun, anak-anak lebih menyukai metode 

bercerita. Cerita yang saya ambil berdasarkan 

pengalaman anak dan dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh anak. Ketika bercerita 

saya juga memberikan contoh gerakan yang 

sesuai dengan tokoh yang ada dalam cerita 

sehingga dapat menarik perhatian anak dan 

anak dapat dengan mudah memahami materi 

yang saya sampaikan.
131
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Juga ditambahkan oleh Ibu Lis Fitrianti Z 

dan Ibu Hestri Wahyu Nurendah terkait sikap anak 

ketika pembelajaran menggunakan keempat metode 

tersebut di atas. 

Anak-anak merasa senang dan gembira 

ketika pembelajaran menggunakan keempat 

metode tersebut. Terkadang ada juga anak 

yang terlihat sakit menjadi lebih 

bersemangat. Melalui metode tersebut anak 

dapat belajar tentang penjumlahan dan 

pengurangan. Misalnya melalui metode 

bernyanyi lagu lima anak bebek yang 

mengajarkan anak tentang pengurangan dan 

lagu satu jari kanan-satu jari kiri yang 

mengajarkan anak tentang penjumlahan. 

Ketika menyanyikan lagu lima anak bebek 

disertai gerakan jari agar anak lebih mudah 

memahami materi tentang pengurangan. 

Selain itu, guru juga bisa menggunakan 

kreasi tepuk untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini 

khususnya dalam hal berhitung. Untuk 

penjumlahan anak sudah sampai angka 30 

dan pengurangan sampai angka 10.
132

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa anak-anak merasa senang, 

antusias setelah diterapkan keempat metode 

tersebut. Anak juga menjadi lebih aktif dan mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
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Anak yang terlihat sakit juga menjadi lebih 

bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Melalui metode tersebut anak belajar tentang 

penjumlahan dan pengurangan.  Melalui metode 

bernyanyi, misalnya dengan menyanyikan lagu lima 

anak bebek anak belajar tentang pengurangan. 

Ketika menyanyikan lagu guru juga memberikan 

contoh gerakan jari dan gerakan sesuai lagu yang 

dinyanyikan. Hal itu dimaksudkan agar anak mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Hambatan atau kendala dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan keempat 

metode tersebut seperti anak kurang fokus , ramai 

bercerita sendiri dengan temannya. Untuk 

mengatasinya guru menggunakan berbagai cara agar 

anak bisa fokus untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran kembali. Berikut pemaparan Ibu 

Hestri Wahyu  Nurendah terkait cara untuk 

mengatasi hambatan dalam kegiatan pembelajaran 

menggunakan keempat metode tersebut. 

Kalau hambatan atau kendala ya biasa. Ada 

anak yang kurang fokus dalam kegiatan 

pembelajaran, namun anak-anak tetap dapat 

terkondisikan. Biasanya saya menggunakan 

nama anak yang kurang fokus sebagai subjek 

dalam cerita ketika menggunakan metode 

bercerita, dan ketika menggunakan metode 

bernyanyi pun juga demikian, saya 

memanggil nama anak tersebut menggunakan 
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lagu sehingga anak bisa fokus untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran lagi.
133

 

 

Hal senada juga dipaparkan oleh Ibu Lis 

Fitrianti Z 

Untuk hambatan biasanya ada anak yang 

kurang memperhatikan dalam kegiatan 

pembelajaran, namun anak-anak tetap dapat 

terkondisikan. Kalau saya biasanya saya 

panggil nama anak tersebut dengan tepuk 

atau mengucapkan kalimat tayyibah bersama 

teman lainnya. Dengan demikian, anak dapat 

kembali memperhatikan untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran.
134

 

Juga ditambahkan oleh Ibu Siti Rohmah 

terkait cara untuk mengatasi hambatan dalam 

kegiatan pembelajaran menggunakan keempat 

metode tersebut. 

Hambatannya biasanya ada anak yang kurang 

fokus dalam kegiatan pembelajaran, namun 

anak-anak tetap dapat terkondisikan. Ketika 

bercerita saya juga memberikan contoh 

gerakan dan mimik yang sesuai karakteristik 

dalam cerita sehingga dapat menarik 

perhatian anak dan anak dapat dengan mudah 

memahami materi yang saya sampaikan. 

Selain itu, ketika anak ramai bercerita sendiri 

dengan temannya saya alihkan terlebih 
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dahulu dengan kegiatan bercerita agar anak 

bisa konsentrasi belajar.
135

 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa setiap guru memiliki cara 

tersendiri untuk mengatasi hambatan dalam 

kegiatan pembelajaran ketika menggunakan metode 

bermain, bernyanyi, bercerita, dan tanya jawab. 

Misalnya, menggunakan nama anak yang kurang 

fokus sebagai subjek dalam cerita ketika 

menggunakan metode bercerita,  memanggil nama 

anak tersebut menggunakan lagu, memanggil nama 

anak tersebut dengan tepuk atau mengucapkan 

kalimat tayyibah bersama teman lainnya. Selain itu, 

dengan memberikan contoh gerakan dan mimik 

yang sesuai karakteristik dalam cerita agar dapat 

menarik perhatian anak dan anak dapat fokus 

kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian, anak dapat dengan mudah 

memahami materi yang disampaikan guru sehingga 

kemampuan kognitifnya meningkat. 

3. Data Tentang Peningkatan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Peningkatan kemampuan kognitif anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo dibuktikan 

dengan meningkatnya kemampuan anak usia dini 
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sebelum diterapkannya keempat metode yaitu 

metode bermain, bernyanyi, bercerita, dan tanya 

jawab dan setelah diterapkannya keempat metode 

tersebut. Peningkatan kemampuan kognitif yang 

dimaksud adalah kemampuan dalam hal berfikir 

simbolik. Misalnya, anak yang awalnya belum bisa 

menyebutkan lambang bilangan 1-10 dengan baik 

setelah diterapkan keempat metode tersebut menjadi 

bisa menyebutkan lambang bilangan 1-10 dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu Siti Rohmah yang mengatakan bahwa: 

“Untuk peningkatannya kalau disesuaikan 

dengan indikator yang ada dalam 

Permendikbud No. 137 Tahun 2014 itu kan 

ada 5 indikator. Setiap anak memiliki 

perbedaan dalam indikator yang ia tidak bisa. 

Anak yang semula belum bisa menyebutkan 

lambang bilangan 1-10 dengan baik menjadi 

dapat menyebutkan lambang bilangan 1-10 

dengan baik. Anak yang semula belum bisa 

menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung menjadi dapat menggunakan 

lambang bilangan untuk menghitung. Anak 

yang semula belum bisa mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan menjadi 

bisa mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan. Anak yang semula belum bisa 

mengenal berbagai macam lambang huruf 

vokal dan konsonan menjadi bisa mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan. Anak yang semula belum bisa 

merepresentasikan berbagai macam benda 
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dalam bentuk gambar atau tulisan menjadi 

bisa merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan”.
136

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hestri 

Wahyu Nurendah yang mengatakan bahwa: 

“Peningkatan kemampuan kognitifnya 

terutama dalam hal berfikir simbolik ya 

seperti anak yang awalnya belum bisa 

mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan. Anak masih bingung bentuk 

lambang bilangannya sehingga ketika 

mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangannya masih memerlukan bantuan 

guru. Namun ketika anak mengikuti gurunya 

bernyanyi tentang cara penulisan lambang 

bilangan, sedikit demi sedikit anak menjadi 

faham dan bisa mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangannya tanpa bantuan 

guru”.
137

 

 

Selain itu, Ibu Lis Fitrianti Z juga 

mengatakan bahwa: 

“Salah satu contoh peningkatannya seperti 

anak yang awalnya belum bisa menyebutkan 

lambang bilangan 1-10 dengan baik, melalui 

metode bernyanyi dan bermain anak menjadi 

bisa menyebutkan lambang bilangan 1-10. 

Bermain dengan menggunakan berbagai APE 
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yang ada di sekolah. Terkadang juga melalui 

tepuk-tepuk yang sudah dimodifikasi oleh 

guru itu sendiri”.
138

 

 

Berikut ini adalah kemampuan kognitif anak 

dalam hal berfikir simbolik di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. 

Kemampuan kognitif Eza, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik, serta menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung berkembang baik 

dengan sedikit bantuan dari guru, sudah 

berkembang baik,.  

Kemampuan kognitif Anin, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik, serta mulai berkembang pada 

indikator menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitug. 

Kemampuan kognitif Arkan, pada semua 

indikator sudah berkembang baik, pada indikator 
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menyebutkan lambang bilangan 1-10, menggunakan 

lambang bilangan untuk menghitung, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik. 

Kemampuan kognitif Daffa, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik, serta pada indikator 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

sudah berkembang baik dengan sedikit bantuan dari 

guru. 

Kemampuan kognitif Aim, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan 

sudah berkembang baik, pada indikator 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

berkembang baik dengan bantuan guru, dan mulai 

berkembang pada indikator merepresentasikan 

berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau 

tulisan. 

Kemampuan kognitif Io, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, menggunakan 
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lambang bilangan untuk menghitung, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, dan 

merepresentasikan berbagai macam benda dalam 

bentuk gambar atau tulisan sudah berkembang baik, 

serta mulai berkembang pada indikator mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan. 

Kemampuan kognitif Calvin, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, dan mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan 

sudah berkembang baik, pada indikator 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

sudah berkembang baik dengan sedikit bantuan dari 

guru, serta mulai berkembang pada indikator 

merepresentasikan berbagai macam benda dalam 

bentuk gambar atau tulisan. 

Kemampuan kognitif Yusuf, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik, pada indikator menggunakan 

lambang bilangan untuk menghitung sudah 

berkembang baik dengan bantuan guru. 

Kemampuan kognitif Maulana, pada 

indikator menyebutkan lambang bilangan 1-10 

sudah berkembang baik, menggunakan lambang 
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bilangan untuk menghitung sudah berkembang baik, 

mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

sudah berkembang baik, mengenal berbagai macam 

lambang huruf vokal dan konsonan sudah 

berkembang baik, dan merepresentasikan berbagai 

macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan 

sudah berkembang baik. 

Kemampuan kognitif Fajar, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik, serta mulai berkembang pada 

indikator menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung. 

Kemampuan kognitif Zaky, sudah 

berkembang baik pada semua indikator, yaitu 

indikator menyebutkan lambang bilangan 1-10, 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, 

mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, 

mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan. 

Kemampuan kognitif Namja, sudah 

berkembang baik pada semua indikator, yaitu pada 

indikator menyebutkan lambang bilangan 1-10, 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, 

mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, 
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mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan. 

Kemampuan kognitif Nayya, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik, serta pada indikator 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

juga sudah berkembang baik dengan sedikit bantuan 

dari guru. 

Kemampuan kognitif Candra, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, menggunakan 

lambang bilangan untuk menghitung, dan 

merepresentasikan berbagai macam benda dalam 

bentuk gambar atau tulisan sudah berkembang baik, 

mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan 

sudah berkembang baik dengan bantuan guru, 

mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan mulai berkembang. 

Kemampuan kognitif Ezy, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik, serta mulai berkembang pada 
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indikator menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung. 

Kemampuan kognitif Roro, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, menggunakan 

lambang bilangan untuk menghitung, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, dan 

merepresentasikan berbagai macam benda dalam 

bentuk gambar atau tulisan sudah berkembang baik, 

serta mulai berkembang pada indikator mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan. 

Kemampuan kognitif Zivara, pada indikator 

menyebutkan lambang bilangan 1-10, mencocokkan 

bilangan dengan lambang bilangan, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan sudah 

berkembang baik, menggunakan lambang bilangan 

untuk menghitung sudah berkembang baik dengan 

sedikit bantuan dari guru. 

Berdasarkan hasil observasi di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo kemampuan kognitif anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo mengalami 

peningkatan dengan baik, jika diprosentasikan 

sekitar 50% menjadi 80%. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara peneliti dengan Ibu Siti Rohmah 

yang mengatakan bahwa: 

“Setelah diterapkan keempat metode tersebut 

di atas, anak-anak menjadi lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh 
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guru. Sehingga kemampuan kognitif anak 

terutama dalam hal berfikir simbolik menjadi 

meningkat. Jika dikategorikan ya masuk 

dalam kategori baik, mayoritas anak-anak 

sudah memenuhi empat sampai lima 

indikator berfikir simbolik yang tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Anak”.
139

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Lis 

Fitrianti Z dan Ibu Hestri Wahyu Nurendah yang 

mengatakan bahwa peningkatannya jika 

diprosentasikan ya sekitar 50% menjadi 80%.
140

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan kognitif anak usia dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo mengalami 

peningkatan dengan kategori baik. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran skripsi ini. Kode: 

04/W/23-II/2019. 
140

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran skripsi ini. Kode: 

02/W/23-II/2019, Kode: 03/W/23-II/2019. 
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Gambar 4.1 Matrik Hasil Penelitian di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

 

Profil kemampuan 

kognitif anak usia dini 

di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Metode-metode yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak 

usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Peningkatan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo 

1. Metode bermain 

2. Metode bernyanyi 

3. Metode bercerita 

4. Metode tanya jawab 

Kemampuan kognitif anak usia dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo mengalami 

peningkatan dengan kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan dari 17 siswa  rata-rata anak 

sudah mampu memenuhi empat sampai 

lima indikator berfikir simbolik yang 

tercantum dalam Permendikbud No. 137 

Tahun 2014. Indikator tersebut antara lain: 

1. Mampu menyebutkan lambang bilangan 

1-10 

2. Mampu menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung 

3. Mampu mencocokkan bilangan dengan 

lambang bilangan 

4. Mampu mengenal berbagai macam 

lambang huruf vokal dan konsonan 

5. Mampu merepresentasikan berbagai 

macam benda dalam bentuk gambar 

atau tulisan 

Kemampuan kognitif anak usia dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo termasuk dalam 

kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan rata-

rata anak sudah memenuhi 3 indikator berfikir 

simbolik sesuai standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak dalam Permendikbud No. 137 

Tahun 2014, seperti  menyebutkan lambang 

bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan 

untuk menghitung, mencocokkan bilangan dengan 

lambang bilangan. Namun, ada lima anak yang 

belum mencapai standar tersebut. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Tentang Profil Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Kognisi menurut Chaplin dalam Dictionary of 

Psychology karyanya adalah konsep umum yang 

mencakup seluruh bentuk pengenalan, termasuk di 

dalamnya mengamati, menilai, memperhatikan, 

menyangkal, membayangkan, menduga, dan menilai.
141

 

Sedangkan menurut David Myers dalam Ainna Amalia 

kognisi merupakan kemampuan membayangkan dan 

menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan 

dan bertindak berdasarkan penggambaran ini.
142

 Secara 

sederhana, dapat dipahami bahwa kemampuan kognitif 

adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk berpikir 

lebih kompleks, serta kemampuan penalaran dan 

pemecahan masalah.
143

 

Berkaitan dengan kemampuan kognitif, di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo mayoritas kemampuan 

kognitif anak usia dini terutama dalam hal berfikir 

simbolik termasuk dalam kategori cukup. Dikatakan 

kategori cukup karena anak sudah memenuhi tiga 

indikator berfikir simbolik yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan No. 

                                                           
141

 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), 103. 
142

 Amalia, Metode Pengembangan......, 4. 
143

 Amalia, dkk, Metode Pengembangan ............., 3. 
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137 Tahun 2014 tentang Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak, seperti menyebutkan lambang 

bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan. Namun, ada beberapa anak yang memiliki 

permasalahan dalam kognitifnya, terutama dalam hal 

berfikir simbolik. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Hanik Mas’adah  dan Ibu Siti 

Rohmah bahwa di kelas B terdapat 5 anak yang belum 

dapat berhitung dengan baik. Anak masih belum dapat 

membedakan angka 5, 7, 4. Anak juga masih kesulitan 

menghitung jumlah benda. Selain itu, ketika 

mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan anak 

masih memerlukan  bantuan guru. Berikut ini adalah 

kemampuan kognitif anak usia dini terutama dalam hal 

berfikir simbolik di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

berdasarkan lima indikator yang tercantum dalam 

Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Lima 

indikator tersebut antara lain: 

1. Mampu menyebutkan lambang bilangan 1-10 

Anak yang mampu menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 yaitu Eza, Arkan, Calvin, Yusuf, 

Fajar, Zaky, Namja, Nayya, Candra, Ezy, dan 

Zivara. 

2. Mampu menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 
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Anak yang mampu menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung yaitu Arkan, Aim, dan 

Maulana. 

3. Mampu mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan 

Anak yang mampu mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan yaitu Arkan, Maulana, 

Fajar, Nayya, Ezy, dan Roro. 

 

4. Mampu mengenal berbagai macam lambang huruf 

vokal dan konsonan 

Anak yang mampu mengenal berbagai 

macam lambang huruf vokal dan konsonan yaitu 

Eza, Anin, Arkan, Daffa, Yusuf, Maulana, Fajar, 

Zaky, Namja, Nayya, Ezy, dan Zivara. 

5. Mampu merepresentasikan berbagai macam benda 

dalam bentuk gambar atau tulisan 

Anak yang mampu merepresentasikan 

berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau 

tulisan yaitu Eza, Anin, Arkan, Daffa, Io, Yusuf, 

Zaky, Namja, Nayya, Roro, dan Zivara. 

Perbedaan kemampuan kognitif anak di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo dipengaruhi oleh faktor 

internal maupun eksternal. Antara kedua faktor 

tersebut, faktor lingkungan keluarga memberikan 

pengaruh yang lebih terhadap perkembangan 

kemampuan kognitif anak, terutama dalam hal berfikir 

simbolik. Hal ini dikarenakan lingkungan keluarga 

merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. 
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Anak memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi 

dengan lingkungan keluarganya dibandingkan dengan 

lingkungan sekolahnya.  

Anak-anak yang memiliki keluarga yang 

mendukung, antusias dan memiliki hubungan timbal 

balik yang baik dengan pihak sekolah seperti guru akan 

memiliki kemampuan kognitif sesuai standar tingkat 

pencapaian perkembangan anak yang telah ditetapkan, 

bahkan ada yang melebihi standar tersebut. Orang tua 

yang proaktif terhadap informasi yang disampaikan 

oleh pihak sekolah, memberikan pengasuhan yang tepat 

kepada anak akan mempengaruhi kemampuan kognitif 

anak, terutama dalam hal berfikir simbolik. Pengasuhan 

yang dimaksud diantaranya dengan memberikan nutrisi 

yang baik, motivasi, pendidikan yang sesuai minat dan 

bakat anak. Orang tua bisa memberikan pengajaran di 

luar jam sekolah, seperti les atau bimbingan belajar, 

dengan tetap memperhatikan kemampuan yang dimiliki 

oleh anak. Begitupun sebaliknya, anak yang memiliki 

keluarga yang kurang mendukung akan memiliki 

kemampuan kognitif sedikit lambat dibandingkan anak 

lainnya. Misalnya, orang tua tidak menanyai kegiatan 

apa saja yang dilakukan oleh anak. Karena dengan 

bertanya akan menjalin hubungan yang baik dengan 

anak, anak juga akan semakin bersemangat dalam 

belajar.  

Selain faktor lingkungan keluarga, faktor 

kematangan biologis dan IQ juga memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan kognitif anak di TK 
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Muslimat NU 001 Ponorogo. Kematangan ini berkaitan 

dengan usia anak. Tiap organ dikatakan telah matang 

jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan 

fungsinya masing-masing. Anak yang memiliki 

kematangan biologis yang baik akan mudah memahami 

materi yang disampaikan oleh guru, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan kognitifnya. Begitupun 

dengan IQ. Anak yang memiliki IQ yang baik juga 

akan mudah memahami materi yang disampaikan oleh 

guru sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

kognitifnya, terutama dalam hal berfikir simbolik.  

 

B. Pembahasan Tentang Metode-metode yang 

Digunakan untuk Meningkatkan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal. Metode merupakan jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Senada 

dengan Sujiono bahwa metode adalah cara 

menyampaikan atau mentransfer ilmu yang tepat sesuai 

dengan anak usia TK sehingga menghasilkan 

pemahaman yang maksimal bagi anak didik.
144

 

Dalam mencapai tujuan, tidak selamanya 

metode berfungsi secara optimal. Sesuai dengan 

karakteristik, tidak semua metode mengajar cocok 

                                                           
144

 Amalia, Metode Pengembangan........., 123. 
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digunakan pada program kegiatan anak TK. Misalnya 

metode ceramah, metode ini kurang cocok digunakan 

karena menuntut anak memusatkan perhatian dalam 

waktu yang cukup lama, padahal rentang waktu 

perhatian anak relatif singkat. Metode untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif yang sesuai 

karakteristik anak TK ada banyak macamnya. Namun, 

metode yang digunakan di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo ada empat, yaitu metode bermain, bernyanyi, 

bercerita, dan tanya jawab. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo dalam pelaksanaannya 

di kelas B5 anak-anak lebih suka metode bercerita dan 

bernyanyi. Untuk metode bercerita, guru menggunakan 

bahasa sederhana yang mudah dipahami anak juga 

berdasarkan pengalaman anak. Selain itu, untuk 

menarik perhatian anak guru juga memberikan contoh 

gerakan dan mimik yang sesuai dengan karakter yang 

ada dalam cerita dan menggunakan APE sehingga 

dapat menarik perhatian anak. Anak menjawab 

pertanyaan cerita yang disampaikan oleh guru. 

Kemudian secara bergantian guru memberikan 

pertanyaan cerita kepada anak-anak. 

Penerapan metode bermain, bercerita, dan 

bernyanyi dilakukan berdasarkan RPPH yang telah 

disusun sebelumnya. RPPH disusun di awal semester. 

Guru menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan serta 

materi yang akan disampaikan sampai selesai 

pembelajaran, guru melakukan recalling terhadap 
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materi atau kegiatan yang telah dilakukan anak. Ketika 

ada peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dalam 

pembelajaran, guru memberikan kegiatan lain, namun 

tetap mengacu pada RPPH. Hal tersebut sesuai hasil 

wawancara dengan Ibu Lis Fitrianti Z dan Ibu Hestri 

Wahyu Nurendah. 

Rancangan kegiatan di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo disusun berdasarkan karakteristik dan standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Siti 

Rohmah selaku Wali Kelas B5 menyebutkan ada 3 

tahapan dalam rancangan kegiatan bermain ini, yaitu 

tahapan pra bermain, tahapan pada saat bermain, dan 

tahapan setelah bermain. Pada tahap pra bermain guru 

menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 

untuk kegiatan bermain, kemudian anak-anak masuk 

kelas dan melakukan kegiatan pembiasaan sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan oleh TK Muslimat NU 

001 Ponorogo. Setelah itu guru memberikan penjelasan 

terkait materi dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini 

serta aturan yang harus disepakati bersama dan dipatuhi 

oleh anak-anak. Pada tahap bermain guru melakukan 

pengawasan dan penilaian terhadap masing-masing 

anak dan membantu anak yang mengalami kesulitan. 

Pada tahap setelah bermain guru memberikan 

penguatan materi yang telah disampaikan dan 

memberikan pesan moral kepada anak.  

Kondisi psikologis anak juga mempengaruhi 

hasil belajar anak. Ketika anak merasa senang, maka ia 
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akan lebih mudah untuk memahami materi yang 

disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan kognitifnya. Selama proses kegiatan 

pembelajaran menggunakan metode bermain, 

bernyanyi, dan bercerita anak-anak sangat antusias, 

merasa senang dan gembira. Anak juga menjadi lebih 

aktif. Selain itu, ada anak yang merasa kurang sehat, 

ketika guru menggunakan metode tersebut anak 

menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Melalui metode tersebut anak belajar 

berbagai hal yang berkaitan dengan berhitung, seperti 

tentang penjumlahan, pengurangan, mengenal 

geometri, mengenal lambang bilangan, dan lain 

sebagainya. 

Hambatan atau kendala dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan ketiga metode 

tersebut seperti anak kurang fokus, ramai bercerita 

sendiri dengan temannya. Hal itu wajar karena anak 

usia dini memiliki waktu relatif sedikit untuk bisa 

fokus. Meskipun demikian anak-anak tetap dapat 

terkondisikan. Guru memiliki cara tersendiri untuk 

mengatasi hal tersebut. Misalnya, menggunakan nama 

anak yang kurang fokus sebagai subjek dalam cerita 

ketika menggunakan metode bercerita,  memanggil 

nama anak tersebut menggunakan lagu, memanggil 

nama anak tersebut dengan tepuk atau mengucapkan 

kalimat tayyibah bersama teman lainnya. Selain itu, 

dengan memberikan contoh gerakan dan mimik yang 

sesuai karakteristik tokoh dalam cerita agar dapat 
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menarik perhatian anak dan anak dapat fokus kembali 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

C. Pembahasan Tentang Peningkatan Kemampuan 

Kognitif  Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Kemampuan kognitif anak usia dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo mengalami peningkatan 

dengan kategori baik. Hal ini ditunjukkan mayoritas 

anak-anak di TK Muslimat NU 001 Ponorogo sudah 

memenuhi empat sampai lima indikator berfikir 

simbolik. Berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 

2014 ada lima indikator yang berkaitan dengan 

kemampuan berhitung anak usia dini usia 5-6 tahun. 

Lima indikator tersebut yaitu menyebutkan lambang 

bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan, mengenal berbagai macam lambang huruf 

vokal dan konsonan, dan merepresentasikan berbagai 

macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan.   

Salah satu peningkatannya ditunjukkan anak 

sudah dapat menyebutkan lambang bilangan 1-10 

dengan baik. Masing-masing anak memiliki perbedaan 

dalam hal peningkatan kemampuan kognitifnya. 

Berikut ini adalah peningkatan kemampuan kognitif 

anak usia dini dalam hal berfikir simbolik di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo berdasarkan hasil ceklis 

observasi. 
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Kemampuan kognitif Eza, sebelumnya belum 

bisa menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

mengalami peningkatan pada indikator tersebut, 

meskipun masih memerlukan sedikit bantuan dari guru. 

Kemampuan kognitif Anin, mengalami 

peningkatan pada indikator menyebutkan lambang 

bilangan 1-10, sebelumnya belum bisa menyebutkan 

lambang bilangan 1-10 dengan runtut. Setelah 

diterapkan metode bernyanyi anak menjadi bisa 

menyebutkan lambang bilangan1-10 dengan runtut. 

Kemampuan kognitif Arkan, sudah bisa 

memenuhi lima indikator yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan No. 

137 Tahun 2014 tentang Standar Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak.  

Kemampuan kognitif Daffa, mengalami 

peningkatan pada indikator menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 dan menggunakan lambang bilangan 

untuk menghitung. Anak menjadi bisa menyebutkan 

lambang bilangan 1-10 dengan runtut dan 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 

Kemampuan kognitif Aim, mengalami 

peningkatan pada empat indikator berfikir simbolik, 

yaitu sudah bisa menyebutkan lambang bilangan 1-10 

dengan runtut, menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung meskipun masih memerlukan sedikit 

bantuan dari guru, mencocokkan  bilangan dengan 

lambang bilangan, dan mengenal berbagai macam 

lambang huruf vokal dan konsonan. 
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Kemampuan kognitif Io, mengalami 

peningkatan pada indikator menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 dan menggunakan lambang bilangan 

untuk menghitung. Anak menjadi bisa menyebutkan 

lambang bilangan 1-10 dengan runtut dan 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 

Kemampuan kognitif Calvin, mengalami 

peningkatan pada tiga indikator berfikir simbolik, yaitu 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung 

meskipun masih memerlukan sedikit bantuan dari guru, 

mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, dan 

mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan. 

Kemampuan kognitif Yusuf, mengalami 

peningkatan pada indikator mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan dan menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung meskipun masih 

memerlukan sedikit bantuan dari guru. 

Kemampuan kognitif Maulana, mengalami 

peningkatan pada indikator menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan. 

Kemampuan kognitif Fajar, mengalami 

peningkatan pada indikator merepresentasikan  

berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau 

tulisan dan menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung, meskipun masih memerlukan sedikit 

bantuan dari guru. 
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Kemampuan kognitif Zaky, mengalami 

peningkatan pada indikator menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung dan mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan.  

Kemampuan kognitif Namja, mengalami 

peningkatan yang sama dengan Zaky, yaitu pada 

indikator menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung dan mencocokkan bilangan dengan 

lambang bilangan.  

Kemampuan kognitif Nayya, mengalami 

peningkatan pada indikator menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 dan menggunakan lambang bilangan 

untuk menghitung meskipun masih memerlukan sedikit 

bantuan dari guru. Anak yang sebelumnya belum bisa 

menyebutkan  lambang bilangan 1-10 dengan runtut 

menjadi bisa menyebutkan lambang bilangan 1-10 

dengan runtut. 

Kemampuan kognitif Candra, mengalami 

peningkatan pada tiga indikator berfikir simbolik, yaitu  

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, 

mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan meskipun masih memerlukan sedikit bantuan 

dari guru. 

Kemampuan kognitif Ezy, mengalami 

peningkatan pada indikator merepresentasikan berbagai 

macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. 

Kemampuan kognitif Roro, mengalami 

peningkatan pada indikator menyebutkan lambang 
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bilangan 1-10 dan menggunakan lambang bilangan 

untuk menghitung. Anak sebelumnya belum bisa 

menyebutkan lambang bilangan 1-10 dengan runtut 

menjadi bisa menyebutkan menyebutkan lambang 

bilangan 1-10 dengan runtut. 

Kemampuan kognitif Zivara, mengalami 

peningkatan pada indikator mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan dan  menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung, meskipun masih 

memerlukan sedikit bantuan dari guru. 

Melalui keempat metode tersebut di atas anak-

anak menjadi lebih mudah untuk memahami materi 

yang disampaikan oleh guru sehingga kemampuan 

kognitifnya meningkat, terutama dalam hal berfikir 

simbolik. Jika diprosentasikan sekitar 50% menjadi 

80%. Jika dikategorikan peningkatan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan mayoritas anak-anak sudah memenuhi 

empat sampai lima indikator berfikir simbolik yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Sumarsi di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal III Krapyak Sragen Tahun Ajaran 2013/2014 

menyatakan bahwa dengan menggunakan permainan 

berhitung dapat meningkatkan kemampuan kognitif 

anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Krapyak 
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Sragen. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 

persentase kemampuan kognitif kognitif dari prasiklus 

15 %, siklus I 65 % dan siklus II 85 %. Persentase 

kemampuan kognitif anak dari siklus I ke siklus II 20 

%.
145

 

Kemampuan kognitif anak usia dini dapat 

tumbuh dan berkembang dengan optimal sangat 

dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama lingkungan 

keluarga. Sikap atau perlakuan orangtua terhadap anak 

akan membentuk perkembangan kognitif anak secara 

optimal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asrori 

(dalam Khadijah) bahwa intervensi yang paling penting 

dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah 

memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai 

bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi 

yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk 

berfikir. Cara-cara yang digunakan misalnya memberi 

kesempatan kepada anak untuk merealisasikan ide-

idenya, menghargai ide-ide tersebut, memuaskan 

dorongan ingin tahu anak dengan jalan seperti 

menyediakan bacaan alat-alat keterampilan dan alat-

alat yang dapat mengembangkan kreativitas anak.
146

 

Oleh karena itu, agar kemampuan kognitif anak usia 

dini dapat berkembang secara optimal keluarga harus 

berperan aktif terhadap perkembangan kognitif anak. 

                                                           
145

 Sumarsi, “Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui 

Permainan Berhitung Kelompok A di TK Aisyiyah Bustanul Athfal III 

Krapyak Sragen Tahun Ajaran 2013/2014” (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), 10. 
146

 Khadijah, Pengembangan Kognitif......., 46-47. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, 

hasil penelitian tentang Upaya Peningkatan 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo mayoritas termasuk dalam 

kategori cukup. Ha ini ditunjukkan mayoritas anak-

anak sudah memenuhi tiga indikator berfikir 

simbolik, sesuai standar tahap perkembangan anak 

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 

tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Anak. Indikator yang dimaksud yaitu menyebutkan 

lambang bilangan 1-10, menggunakan lambang 

bilangan untuk menghitung, mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan. Namun, ada lima anak 

yang belum mencapai standar tersebut. Hal itu 

ditunjukkan ketika anak diminta untuk menghitung 

jumlah benda dan mencocokkan benda dengan 

lambang bilangannya, anak masih kesulitan untuk 

menghitungnya. 

2. Metode-metode yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo ada empat, yaitu 
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metode bermain, bernyanyi, bercerita, dan tanya 

jawab. Melalui metode tersebut kemampuan 

kognitif anak menjadi meningkat.  

3. Kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo mengalami peningkatan dengan 

kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari 17 siswa  

rata-rata anak sudah mampu memenuhi empat 

sampai lima indikator berfikir simbolik yang 

tercantum dalam Permendikbud No. 137 Tahun 

2014. Peningkatan dalam hal ini diantaranya anak 

sudah dapat menyebutkan lambang bilangan 1-10 

dengan runtut, mencocokkan jumlah benda dengan 

lambang bilangan yang sesuai, menggunakan 

lambang bilangan untuk menghitung, mengenal 

berbagai macam lambang huruf vokal dan 

konsonan, dan merepresentasikan berbagai macam 

benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Jika 

diprosentasekan peningkatan kemampuan kognitif 

anak adalah 50% menjadi 80%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

peneliti, ada beberapa saran sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan guru dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo agar kemampuan kognitif anak 

terutama dalam hal berfikir simbolik dapat berkembang 

sesuai standar tahapan perkembangan yang telah 

ditetapkan. 
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6. Bagi Guru 

Guru dapat mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif  agar 

kemampuan kognitif anak dapat meningkat. 

7. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi kepala sekolah disarankan agar meninjau 

kurikulum yang digunakan sehingga kemampuan 

kognitif anak usia dini terutama dalam hal berfikir 

simbolik dapat berkembang secara optimal. 

8. Bagi Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti 

kemampuan kognitif anak usia dini selain yang 

berkaitan tentang berfikir simbolik, yaitu meneliti 

tentang kemampuan berfikir logis, kemampuan 

belajar dan pemecahan masalah. 
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