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ABSTRAK 

 

Ruwaida, Lailatul. 2019. Meningkatkan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini Melalui Media Audio di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo. Skripsi, 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Edi Irawan, M.Pd. 
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Kognitif adalah suatu proses berfikir, yaitu 

kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan, suatu kejadian atau peristiwa. 

Pengembangan kognitif sangat penting dikembangkan sejak 

dini karena kognitif sangat berpengaruh sekali dalam 

pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. 

Fakta ditemukan bahwa peserta didik di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo ada yang sudah cukup baik tingkat 

kognitifnya. Ada pula sebagian anak yang masih kurang 

dalam kognitifnya atau kemampuan berfikirnya. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui 

profil kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo; 2) untuk mengetahui langkah-langkah 

dalam penggunaan media audio dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo; dan (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan kognitif anak usia dini melalui 

media audio di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data mengikuti konsep 
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yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Dari analisis data disimpulkan bahwa: (1) profil 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo, yaitu (a) pengetahuan, berisi tentang hadist-

hadist, sholawat nabi, bacaan-bacaan sholat, surat pendek, 

doa-doa harian dan lain sebagainya, (b) pemahaman, guru 

mereview kembali apa yang telah diputar dari media audio, 

sehingga dengan mudah anak memahami isinya, (c) 

penerapan, menerapkan isi kandungan media audio dalam 

kehidupan sehari-hari, (d) analisis, anak mampu 

membedakan perbuatan yang benar atau salah, (e) sintesis, 

anak mampu bermain pura-pura; dan (f) evaluasi, 

mengevaluasi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai 

dengan yang disampaikan dari hadist yang telah didengar 

anak; (2) Langkah-langkah penggunaan media audio dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo, yaitu (a) langkah persiapan, 

guru menyiapkan materi berbeda setiap harinya dan 

memfokuskan konsentrasi anak; dan (b) langkah penyajian, 

disajikan di waktu pagi hari, guru selalu mengatur situasi 

ruangan, serta melakukan ice breaking sebelum media audio 

diputar; dan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan kognitif anak usia dini melalui media audio di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo, yaitu anak belum terbiasa 

dengan pembiasaan media audio di sekolah melalui media 

audio.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses interaksi antara 

pendidik dan anak didik  atau lingkungan secara sadar, 

teratur, terencana, dan sistematis guna membantu 

pengembangan potensi anak didik secara maksimal. 

Pengertian ini dianggap lebih lengkap dan memadai 

daripada pengertian-pengertian tentang pendidikan yang 

dikemukakan oleh banyak ahli bidang pendidikan.1 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 

jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar. PAUD 

merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Hal 

tersebut dilakukan melalui pemberian rangsangan 

                                                           
1
 Belajar Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, 16). 

1 



2 
 

 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, 

kegiatan ini diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan in-formal.2 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

                                                           
2
 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Usia Dini (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), 45–46. 
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Pendidikan Nasional ini mengamanatkan dengan tegas 

perlunya penanganan pendidikan anak usia dini.3 

Tujuan pendidikan pada umumnya ialah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak 

didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya 

secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya 

dan berfungsi sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan 

pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang 

mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda 

dan karena itu membutuhkan pendidikan yang berbeda-

beda pula. Pendidikan bertanggung jawab untuk 

memandu (yaitu mengidentifikasi dan membina) serta 

memupuk (yaitu mengembangkan dan meningkatkan) 

bakat tersebut, termasuk dari mereka yang berbakat 

                                                           
3
 Helmawati, Mengenal Dan Memahami PAUD (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2015), 43. 
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istimewa atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar 

biasa (the gifted and talented).4 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan kegiatan/pembelajaran pada pendidikan 

anak usia dini meliputi beberapa hal. Pertama, 

berorientasi pada perkembangan anak atau sesuai 

dengan tahap perkembangan anak. Kedua, berorientasi 

pada kebutuhan anak sesuai dengan aspek 

perkembangan anak usia dini. Ketiga, bermain sambil 

belajar atau belajar seraya bermain. Keempat, berpusat 

atau diarahkan pada anak. Kelima, lingkungan yang 

kondusif. Keenam, menggunakan pembelajaran terpadu. 

Ketujuh, mengembangkan berbagai kecakapan hidup 

agar anak mampu menolong diri sendiri, mandiri dan 

tanggung jawab, disiplin, serta memperoleh 

keterampilan yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. 

                                                           
4
 Utami Munandar, Pengembangan Kreativita Anak Berbakat 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 6. 



5 
 

 

Kedelapan, menggunakan media edukatif dan sumber 

belajar. Kesembilan, dilaksanakan secara bertahap atau 

berulang-ulang. Kesepuluh, aktif, kreatif, inovatif, 

efektif dan menyenangkan.
5
 

Berbicara mengenai media, media pembelajaran 

merupakan suatu bagian yang integral dari suatu proses 

pendidikan di sekolah. Secara harfiah media berarti 

perantara/pengantar/wahana/penyalur pesan/informasi 

belajar. Pengertian secara harfiah ini menunjukkan 

bahwa media pembelajaran merupakan wahana dari 

pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya 

yaitu guru pada sasaran atau penerima pesan yakni siswa 

kanak-kanak yang sedang melakukan pendidikan. 

Sedangkan tujuan pembelajaran adalah suatu proses 

pembelajaran pendidikan antara seorang pendidik 

                                                           
5
 Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD (Dalam Perspektif 

Islami) (Jogjakarta: Laksana, 2010), 50–54. 
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dengan peserta didik yang berlangsung baik.
6 

Dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu 

yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari 

sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efektif dan efisien.
7
 

Sejalan dengan pengertian di atas, peneliti 

menemukan di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

memiliki sebuah metode pembiasaan yaitu 

mendengarkan media audio (tape recorder). Media 

audio ini berisi bacaan-bacaan surat-surat pendek, 

hadist-hadist nabi, doa-doa harian maupun yang lainnya 

dan di putar dengan satu instrumen dari kantor guru lalu 

disambungkan dengan pengeras suara yang ada di setiap 

                                                           
6
 Mursid, Belajar Dan Pembelajaran Paud (bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2015), 46. 
7
 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan 

Baru (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 7–8. 
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kelas, sehingga seluruh kelas dapat mendengarkan 

bacaan yang sama dengan intonasi yang sama pula. 

Pembiasaan mendengarkan media audio 

dimaksudkan supaya anak terbiasa mendengarkan 

bacaan-bacaan tersebut lalu dapat menghafal, mengingat 

atau mengulangi apa yang telah disampaikan melalui 

media audio (Tape Recorder). Dalam hal ini peneliti 

menemukan adanya beberapa anak yang belum terbiasa 

mendengar atau melafalkan bacaan-bacaan tersebut 

karena dampak dari pembiasaan di rumah. Sehingga 

terdapat anak yang kesulitan dalam menghafal maupun 

mengingat. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

membahas dalam skripsi dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Media 

Audio di TK Muslimat NU 001 Ponorogo”. 
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B. Fokus Penelitian 

Kemampuan kognitif sangatlah penting 

ditingkatkan sejak usia dini, karena anak usia dini 

berada dalam masa keemasan dan pada masa inilah anak 

secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari 

lingkungannya. Sehingga untuk mempermudah penulis 

menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini 

difokuskan pada penggunaan media audio dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini dalam 

hal menghafal, mengingat atau mengulangi pembiasaan 

pagi di TK Muslimat NU 001 Ponorogo kelas A4 dan 

A5 usia 4-5 tahun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana profil kemampuan kognitif anak usia dini 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo? 

2. Bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan 

media audio dalam meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan 

kognitif anak usia dini melalui media audio di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan 

fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin 

digapai adalah: 

1. Untuk mengetahui profil kemampuan kognitif anak 

usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam 

penggunaan media audio dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan kognitif anak usia dini melalui media 

audio di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan 

dalam melakukan inovasi pembelajaran dan dapat 

menjadi landasan dalam peningkatan media 

pembelajaran secara lebih lanjut, sehingga 

kemampuan kognitif anak dapat meningkat sesuai 

tahapan perkembangannya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo melalui 

penggunaan media audio (Tape Reorder). 

b. Manfaat bagi guru 

Penerapan media audio dalam proses 

belajar mengajar, dapat memfasilitasi siswa 

dalam hal mengingat, memahami, maupun 

mengaplikasikan dengan mudah dan bermakna.  

c. Manfaat bagi peneliti 

Peneliti mampu menerapkan media yang 

sesuai dalam kegiatan proses belajar-mengajar 

tertentu. Serta peneliti mempunyai pengetahuan 

dan wawasan mengenai materi dan media yang 

sesuai. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan 

yang ada di dalamnya maka dalam penyusunan  

penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi enam 

bab, antara bab satu dengan bab yang lain memiliki 

keterkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I     :  Merupakan 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 penulisan skripsi 

sistematika pembahasan. 

BAB II   :  Merupakan Telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Bab ini 
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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 adalah metode 

penelitian yang berisi tentang pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan data, 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV :  Deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal 

yang didapat dari observasi atau 

penelitian. Deskripsi data secara umum 

tentang TK Muslimat 001 Ponorogo dan 

deskripsi khusus yaitu pembahasan 
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tentang peningkatan kemampuan kognitif 

anak usia dini di TK Muslimat 001 

Ponorogo.  

BAB V   :  Berisi mengenai analisis data yaitu hasil 

dari temuan yang di dapatkan dari 

lapangan kemudian di analisis untuk 

mengetahui hasilnya. 

BAB VI  :  Penutup yang mempermudah pembaca 

dalam mengambil intisari. Dalam bab ini 

berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ima Laksmiati 

Martha Cahyana dengan “Mengembangkan 

Kemampuan Kognitif Anak Melalui Media Papan 

Flanel Di Taman Kanak-kanak Kasih Bunda 

Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung 

Kabupaten Way Kanan”. Kesimpulan hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya guru 

dalam mengembangkan kemampuan kognitif melalui 

media papan flanel adalah (i) memilih tema dan 

kegiatan yang akan dilakukan, (ii) memilih dan 

15 
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menyiapkan item papan flanel yang sesuai, (iii) 

mengatur letak atau posisi papan flanel agar terlihat 

jelas oleh anak, dan (iv) mencontohkan kegiatan 

yang akan dilakukan serta memberikan kesempatan 

pada anak untuk mencoba.8 

Persamaan antara penelitian ini dengan 

penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis metode 

kualitatif, sedangkan perbedaannya, penelitian ini 

fokus pada “Mengembangkan Kemampuan Kognitif 

Anak Melalui Media Papan Flanel Di Taman Kanak-

kanak Kasih Bunda Kampung Kalipapan Kecamatan 

Negeri Agung Kabupaten Way Kanan” sedangkan 

fokusnya penulis ini pada “Peningkatan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini melalui Media Audio di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo”. 

                                                           
8
 Laksmiati Martha Cahyana, “Mengembangkan Kemampuan 

Kognitif Anak Melalui Media Papan Flanel Di Taman Kanak-kanak 

Kasih Bunda Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten 

Way Kanan” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

Lampung, 2018), 12. 
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2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Istikhomah 

dengan judul “Penggunaan Media Pembelajaran 

dalam Mengembangkan Kemampuan Mengenal 

Lambang Bilangan  Anak Usia Dini Kelompok B di 

TK Azahra Kecamatan Lampung Timur Tahun 

Ajaran 2015/2016” kesimpulan hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan adanya kecenderungan bahwa dengan 

penggunaan media pembelajaran dapat menstimulasi 

pengembangan kemampuan mengenal lambang 

bilangan baik dengan hal menunjukkan lambang 

bilangan, menyebutkan lambang bilangan, 

membedakan lambang bilangan dan mengurutkan 

lambang bilangan.
9
 

                                                           
9
 Istikhomah, “Penggunaan Media Pembelajaran dalam 

Mengembangkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan  Anak Usia 

Dini Kelompok B di TK Azahra Kecamatan Lampung Timur Tahun 

Ajaran 2015/2016” (Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 

2016), 58. 
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Persamaan antara penelitian ini dengan 

penulis yaitu sama-sama menggunakan jenis metode 

kualitatif, sedangkan perbedaannya, penelitian ini 

fokus pada “Penggunaan Media Pembelajaran dalam 

Mengembangkan Kemampuan Mengenal Lambang 

Bilangan Anak Usia Dini Kelompok B di TK Azahra 

Kecamatan Lampung Timur Tahun Ajaran 

2015/2016” sedangkan fokusnya penulis ini pada 

“Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

Melalui Media Audio di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo”.  

 

B. KAJIAN TEORI  

1. Kemampuan Kognitif  

a. Pengertian Kemampuan Kognitif 

Kognitif adalah suatu proses berfikir, 

yaitu kemampuan individu untuk 
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menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan, suatu kejadian atau 

peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan 

tingkat kecerdasan (inteligensi) yang menandai 

seseorang dengan berbagai minat terutama sekali 

ditujukan kepada ide-ide dan belajar.10 

Kemampuan kognitif dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk mengetahui sesuatu, 

artinya mengerti menunjukkan kemampuan 

untuk menangkap sifat arti atau keterangan 

mengenai sesuatu. Kemampuan kognitif 

mempunyai gambaran yang jelas terhadap hal 

tersebut, perkembangan kognitif sendiri mengacu 

kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak 

untuk memahami sesuatu.
11

 

                                                           
10

 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Kencana, 2014), 47. 
11

 Khadijah, Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini (Medan: 

Perdana Publihing, 2015), 31. 
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Perkembangan kognitif adalah 

perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah 

bagian dari berpikir dari otak, bagian yang 

digunakan yaitu untuk pemahaman, penalaran, 

pengetahuan, dan pengertian. Pikiran anak mulai 

aktif sejak lahir, dari hari ke hari sepanjang 

pertumbuhannya. Perkembangan pikirannya, 

seperti: (1) belajar tentang orang; (2) belajar 

tentang sesuatu; (3) belajar tentang kemampuan-

kemampuan baru; (4) memperoleh banyak 

ingatan dan (5) menambah banyak pengalaman. 

Sepanjang perkembangannya pikiran anak, maka 

anak akan menjadi lebih cerdas.
12

 

Pada dasarnya pengembangan kognitif 

dimaksudkan agar anak mampu melakukan 

eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca 

                                                           
12

 Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, 54. 
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indranya, sehingga dengan pengetahuan yang 

didapatkannya tersebut anak akan dapat 

melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia 

yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai 

makhluk Tuhan yang harus memberdayakan apa 

yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya 

dan orang lain.
13

  

Adapun proses kognisi meliputi berbagai 

aspek, seperti persepsi ingatan, pikiran, simbol, 

penalaran, dan pemecahan masalah.
14

 Bloom, 

menjelaskan bahwa seseorang dapat membangun 

sebuah skema klasifikasi, setelah ada kejelasan 

terlebih dahulu apa yang harus diklasifikasikan.15 

Sebagai contoh, tidak banyak persoalan apabila 

seseorang mengklasifikasikan buku-buku. Hal 

                                                           
13

 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Kencana, 2012), 48 
14

 Ibid. 
15

 Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 13. 
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itu, akan lain apabila yang diklasifikasikan 

terkait dengan deskripsi kurikulum yang 

mempunyai landasan filosofi berbeda, deskripsi 

materi yang diajar, deskripsi metode 

pembelajaran, deskripsi perilaku siswa dan 

perilaku guru. Selain itu, terkait dengan prestasi 

siswa sebagai hasil belajar merupakan capaian 

akhir sebagai akibat dari sejumlah pengalaman 

belajar.16 

Konsep Taksonomi Bloom 

dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin 

S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan 

beserta dengan kawan-kawannya. Taksonomi ini 

mengklasifikasikan sasaran atau tujuan 

pendidikan menjadi tiga domain (ranah 

                                                           
16

 Ibid. 
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kawasan): kognitif, afektif dan psikomotor
17 

dan 

setiap ranah tersebut dibagi kembali ke dalam 

pembagian yang lebih rinci berdasarkan 

hirarkinya.
18

 

b. Klasifikasi Taksonomi Bloom Ranah Kognitif 

Benyamin S. Bloom telah 

mengembangkan “taksonomi” untuk domain 

kognitif. Taksonomi adalah metode untuk 

membuat urutan pemikiran dari tahap dasar ke 

atas yang lebih tinggi dari kegiatan mental.19  

Ranah kognitif merupakan segi kemampuan 

yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, 

penalaran atau pikiran.20 Bloom membagi ranah 

                                                           
17

 W. S Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: Gramedia, 

1987), 149. 
18

 Zahara Idris and Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan I 

(Jakarta: Grasindo, 1992), 32. 
19

 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 

2015), 77. 
20

 Dimyati and Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009), 298. 
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kognitif ke dalam enam tingkatan atau kategori, 

yaitu:   

 

Gambar 2.1 

6 Aspek dalam Ranah Kognitif 

 

 

No Aspek 

Perkembang

an Kognitif 

Indikator 

1. C1 / 

Pengetahuan 

(knowledge) 

1.0Mengingat - 

Memanggil pengetahuan 

yang relevan dari memori 

jangka panjang. 

(Mengingat pengetahuan, 

menghafal doa-doa harian, 

surat-surat pendek, hadist-

hadist). 

1.1 Mengenali 

1.2 Mengingat 

kembali 

2. C2 / 2.0Memahami – 
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No Aspek 

Perkembang

an Kognitif 

Indikator 

Pemahaman 

(comprehensi

on) 

Membangun makna dari 

pesan pembelajaran, 

termasuk pesan 

komunikasi lisan, tertulis, 

dan grafis.  

2.1 Menafsirkan 

2.2 Mencontohkan 

2.3 

Mengklasifikasikan 

2.4 Merangkum 

2.5 Menyimpulkan 

2.6 Membandingkan 

2.7 Menjelaskan 

3. C3 / 

Penerapan 

(application) 

3.0  Menerapkan - 

Melaksanakan atau 

menggunakan prosedur 

dalam situasi tertentu. 

(Menerapkan pengetahuan 

dalam kehidupan sehari-

hari) 

3.1 Mengeksekusi /   

melaksanakan 

3.2 

Mengimplementasikan 

4. C4 / Analisis 

(analysis) 

4.0  Menganalisa – 

Memilah materi menjadi 

bagian-bagian 

penyusunnya dan 

mengenali saling 

hubungan antar bagian, 

dan hubungan antara 
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No Aspek 

Perkembang

an Kognitif 

Indikator 

bagian-bagian dengan 

struktur atau tujuan secara 

keseluruhan. 

4.1 Membedakan 

4.2 

Mengorganisasikan 

4.3 Mengatribusi 

5. C5 / Sintesis 

(synthesis) 

5.0  Mengevaluasi - 

Membuat penilaian 

berdasarkan kriteria dan 

standar. 

5.1 Memeriksa 

5.2 Mengkritisi 

5.3 Menciptakan hal 

baru 

6. C6 / Evaluasi 

(evaluation) 

6.0Menciptakan – 

Memadukan unsur-unsur 

/bagian-bagian ke dalam 

sesuatu yang baru dan utuh 

atau untuk membuat 

sesuatu produk yang 

orisinil. 

6.1 Merumuskan / 

membangun 

6.2 Merencanakan 

6.3 Memproduksi 

 

 

 

 

1) Pengetahuan (knowledge) 
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Pengetahuan ialah kemampuan untuk 

menghafal, mengingat, atau mengulangi 

informasi yang pernah diberikan.21 
Tujuan 

dari proses kognitif yaitu mengingat, 

mengingat artinya mendapatkan kembali atau 

pengembalian pengetahuan yang relevan 

yang tersimpan dari memori jangka 

panjang.22 Pengetahuan mencakup ingatan 

akan hal-hal yang perlu dipelajari dan 

disimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang 

disimpan dalam ingatan, digali pada saat 

dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat 

(recall) atau mengenal (recognition). 

Kemampuan ini untuk mengenali dan 

mengingat peristiwa, definisi, fakta-fakta, 

                                                           
21

 Djaali, Psikologi Pendidikan, 77. 
22

 Kuswana, Taksonomi Kognitif, 155. 
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gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip 

dasar dan sebagainya.23 

2) Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman ialah kemampuan untuk 

menginterpretasi atau mengulang informasi 

dengan menggunakan bahasa sendiri.
24

 Di 

tingkat ini seseorang memiliki kemampuan 

untuk menangkap makna dan arti tentang hal 

yang dipelajari.
25

 Dalam memahami, mampu 

mendiskripsikan susunan dalam artian pesan 

pembelajaran, mencakup oral, tulisan dan 

komunikasi grafik.
26

 

 

 

 

                                                           
23

 Dimyati and Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, 27. 
24

 Djaali, Psikologi Pendidikan, 77. 
25

 W. S Winkel, Psikologi Pengajaran, 155. 
26

 Kuswana, Taksonomi Kognitif, 155. 
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3) Penerapan (application) 

Kemampuan menggunakan informasi, 

teori, dan aturan pada situasi baru
27

 atau 

kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah 

atau metode untuk menghadapi suatu kasus 

atau problem yang kongkret atau nyata dan 

baru.
28 

Dalam menerapkan ini, menggunakan 

prosedur dalam artian situasi yang dihadapi.
29

 

4) Analisis (analysis) 

Analisis ialah kemampuan mengurai 

pemikiran yang kompleks dan mengenai 

bagian-bagian serta hubungannya.
30

 Di 

tingkat analisis, seseorang mampu 

memecahkan informasi yang kompleks 

menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan 

                                                           
27

 Djaali, Psikologi Pendidikan, 77. 
28

 Dimyati and Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, 150. 
29

 Kuswana, Taksonomi Kognitif, 155. 
30

 Djaali, Psikologi Pendidikan, 77. 
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informasi dengan informasi lain.
31

 

Menganalisis, memecahkan materi menjadi 

bagian-bagian pokok dan menggambarkan 

bagaimana bagian-bagian tersebut, 

dihubungkan satu sama lain maupun menjadi 

sebuah struktur keseluruhan atau tujuan.
32

 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis ialah kemampuan 

mengumpulkan komponen yang sama guna 

membentuk satu pola pemikiran yang baru.
33 

Kemampuan ini untuk membentuk suatu 

kesatuan atau pola baru
34

 dan menempatkan 

bagian-bagian secara bersama-sama ke dalam 

                                                           
31

 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, terj. Tri Wibowo, 

468. 
32

 Kuswana, Taksonomi Kognitif, 155. 
33

 Djaali, Psikologi Pendidikan, 77. 
34

 Winkel, Psikologi Pengajaran, 156. 
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suatu ide, semuanya saling berhubungan 

untuk membuat hasil yang baik.
35

 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ialah kemampuan membuat 

pemikiran berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan.
36

 Kemampuan ini untuk 

memberikan penilaian terhadap suatu materi 

pembelajaran, argumen yang berkenaan 

dengan suatu yang diketahui, dipahami, 

dilakukan, dianalisis dan dihasilkan.
37

 

c. Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014 

Berdasarkan Permendikbud No. 137 

Tahun 2014 indikator kemampuan kognitif anak 

usia 4-6 tahun yaitu:
38

 

                                                           
35

 Kuswana, Taksonomi Kognitif, 155. 
36

 Djaali, Psikologi Pendidikan, 77. 
37

 Dimyati and Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, 28. 
38

 Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: 

Depdiknas, 2014) 
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Tabel 2.1  Indikator Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini Usia 4-6 Tahun 

 

Lingkup 
Perkemban

gan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 
Usia 4 - 5 

tahun 
Usia 5 – 6 

tahun 
A.  Belajar 

dan 
Pemecah
an 
Masalah 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Menunjukk
an aktivitas 
yang 
bersifat 
eksploratif 
dan 
menyeidik 
(apa yang 
terjadi 
ketika air 
ditumpahka
n 

 

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

2. Memecahk
an masalah 
sederhana  
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dengan cara 
yang 
fleksibel 
dan 
diterima 
sosial 

 

3. Mengenal 
konsep 
sederhana 
dalam 
kehidupan 

3. Menerapkan 
pengetahuan 
atau 
pengalaman 
dalam 
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Lingkup 
Perkemban

gan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 
Usia 4 - 5 

tahun 
Usia 5 – 6 

tahun 
sehari-
hari 
(gerimis, 
hujan, 
gelap, 
terang, 
temaram 
dll) 

konteks yang 
baru 

 
 
 
 
 
 

 

4. Mengetah
ui konsep 
banyak 
dan 
sedikit 

4. Menunjukka
n sikap 
kreatif dalam 
menyelesaik
an masalah 
(ide, gagasan 
di luar 
kebiasaan) 

 

5. Mengkrea
sikan 
sesuatu 
sesuai 
dengan 
idenya 
sendiri 
yang 
terkait 
dengan 
berbagai  

 

 

6. Mengama
ti benda 
dan gejala 
dengan 
rasa ingin 
tahu 
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Lingkup 
Perkemban

gan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 
Usia 4 - 5 

tahun 
Usia 5 – 6 

tahun 

 

7. Mengenal 
pola 
kegiatan 
dan 
menyadari 
pentingnya 
waktu 

 

 

8. Memaha
mi 
posisi/ked
udukan 
dalam 
keluarga, 
ruang, 
lingkunga
n sosial 

 

B. Berfikir 
Logis 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengklas
ifikasikan 
benda 
berdasark
an fungsi, 
bentuk 
atau 
warna 
atau 
ukuran 

1. Mengenal 
perbedaan 
berdasarkan 
ukuran: 
“lebih dari”: 
“kurang 
dari”: dan 
“paling/ter” 
 
 

 

2. Mengenal 
gejala 
sebab 
akibat 
yang 
terkait 
dengan 

2. Menunjukka
n inisiatif 
dalam 
memilih 
tema 
permainan 
(ayo kita 
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Lingkup 
Perkemban

gan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 
Usia 4 - 5 

tahun 
Usia 5 – 6 

tahun 
dirinya bermain 

pura-pura 
seperti 
burung) 

 

3. Mengklas
ifikasikan 
benda ke 
dalam 
kelompok 
yang 
sama atau 
kelompok 
yang 
sejenis 
atau 
kelompok 
yang 
berpasang
an dengan 
2 variasi 

3. Menyusun 
perencanaan 
kegiatan 
yang akan 
dilakukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Mengenal 
pola dan 
mengulan
ginya 

4. Mengenal 
sebab akibat 
tentang 
lingkungann
ya (angin 
bertiup 
mengakibatk
an daun 
bergerak, air 
dapat 
menyebabka
n sesuatu 
yang basah) 
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Lingkup 
Perkemban

gan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 
Usia 4 - 5 

tahun 
Usia 5 – 6 

tahun 

 

5. Mengurut
kan benda 
berdasark
an 5 
seriasi 
ukuran 
atau 
warna 

5. Mengklasifi
kasikan 
benda 
berdasarkan 
warna, 
bentuk, dan 
ukuran 

 

 6. Mengklasifi
kasikan 
benda yang 
lebih banyak 
ke dalam 
kelompok 
yang sama 
atau 
kelompok 
yang sejenis, 
atau 
kelompok 
berpasangan 
yang lebih 
dari 2 variasi 

 
 7. Mengenal 

pola ABCD-
ABCD 

 

 8. Mengurutka
n benda 
berdasarkan 
ukuran dari 
paling kecil 
ke paling 
besar atau 
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Lingkup 
Perkemban

gan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 
Usia 4 - 5 

tahun 
Usia 5 – 6 

tahun 
sebaliknya 

C. Berfikir 
Simbolik 

 
 
 
 

1. Membilan
g banyak 
benda 
satu 
sampai 
sepuluh 

1. Menyebutka
n lambang 
bilangan 1-
10 

 
 

 

2. Mengenal 
konsep 
bilangan 

2. Menggunaka
n lambang 
bilangan 
untuk 
menghitung 

 

3. Mengenal 
lambang 
bilangan 

3. Mencocokka
n bilangan 
dengan 
lambang 
bilangan 

 

4. Mengenal 
lambang 
huruf 

4. Mengenal 
berbagai 
macam 
lambang 
huruf vokal 
dan 
konsonan 

 

 5. Merepresent
asikan 
berbagai 
macam 
benda dalam 
bentuk 
gambar atau 
tulisan (ada 
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Lingkup 
Perkemban

gan 

Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Kemampuan 

Kognitif Anak Usia Dini 
Usia 4 - 5 

tahun 
Usia 5 – 6 

tahun 
benda pensil 
yang diikuti 
tulisan atau 
gambar 
pensil) 

 

d. Strategi Pengembangan Kecakapan Kognitif 

Faktor pertama yang mempengaruhi 

preferensi kognitif atau pilihan kebiasaan belajar 

pada umumnya timbul karena dorongan dari luar 

yang mengakibatkan peserta didik menganggap 

bahwa belajar hanya sebagai alat pencegah 

ketidak lulusan atau ketidak naikkan.39 

Sedangkan preferensi yang kedua adalah 

sebaliknya, hal ini biasanya timbul karena 

                                                           
39

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Logos, 1999), 

50. 
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dorongan dari dalam diri peserta didik itu 

sendiri.40 

Orientasi ranah kognitif diharapkan 

mampu mengajukan peserta didik yang 

beranggapan hanya mengarah ke aspirasi asal 

naik atau lulus. Hal ini, guru dituntut untuk 

mengembangkan kecakapan kognitif para peserta 

didiknya dalam memecahkan masalah dengan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dan 

keyakinan-keyakinan terhadap pesan-pesan 

moral atau nilai yang terkadang dan menyatu 

dengan pengetahuannya.
41

 Pengaturan kegiatan 

kognitif merupakan kemahiran tersendiri, 

mampu mengontrol dan menyalurkan aktivitas 

kognitif yang berlangsung dengan dirinya 

sendiri, misalnya bagaimana dia menggunakan 

                                                           
40

 Ibid. 
41

 Ibid. 
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pengetahuan yang dimilikinya bila menghadapi 

suatu masalah.
42

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Perkembangan Kognitif 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kognitif, namun sedikitnya faktor 

yang mempengaruhi perkembangan kognitif 

dapat dijelaskan sebagai berikut:
43

 

1) Faktor hereditas/keturunan 

Teori hereditas atau nativisme yang 

dipelopori oleh seorang ahli filsafat 

Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia 

lahir sudah membawa potensi-potensi 

tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan. Dikatakan pula bahwa, taraf 

intelegensi sudah ditentukan sejak anak 
                                                           

42
 Ibid., 51. 

43
 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia DiniS (Jakarta: 

Kencana, 2011), 59. 
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dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, 

Lindzey, dan Spuhier berpendapat bahwa 

taraf inteligensi 75-80% merupakan warisan 

atau faktor keturunan.44 

2) Faktor lingkungan 

Teori lingkungan atau empirisme 

dipelopori oleh John Locke. Locke 

berpendapat bahwa, manusia dilahirkan 

dalam keadaan suci seperti kertas putih yang 

masih bersih belum ada tulisan atau noda 

sedikitpun. Teori ini dikenal luas dengan 

sebutan teori Tabula rasa. Menurut John 

Locke, perkembangan manusia sangatlah 

ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan 

pendapat Locke, taraf inteligensi sangatlah 

ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan 

                                                           
44

 Ibid. 
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yang diperolehnya dari lingkungan 

hidupnya.
45

 

3) Faktor kematangan 

Tiap organ (fisik maupun psikis) 

dapat dikatakan matang jika telah mencapai 

kesanggupan menjelaskan fungsinya masing-

masing. Kematangan berhubungan erat 

dengan usia kronologis (usia kalender).
46

 

4) Faktor pembentukan 

Pembentukan ialah segala keadaan di  

luar diri seseorang yang mempengaruhi 

perkembangan inteligensi. Pembentukan 

dapat dibedakan menjadi pembentukan 

sengaja (sekolah formal) dan pembentukan 

tidak sengaja (pengaruh alam sekitar). 

Sehingga manusia berbuat inteligen karena 

                                                           
45

 Ibid. 
46

 Ibid. 
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untuk mempertahankan hidup ataupun dalam 

bentuk penyesuaian diri.
47

 

5) Faktor minat dan bakat 

Minat mengarahkan perbuatan kepada 

suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk 

berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun 

bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, 

sebagai potensi yang masih perlu 

dikembangkan dan dilatih agar dapat 

terwujud. Bakat seseorang akan 

mempengaruhi tingkat kecerdasannya. 

Artinya seseorang yang memiliki bakat 

tertentu, maka akan semakin mudah dan 

cepat mempelajarinya.
48

 

 

 

                                                           
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 
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6) Faktor kebebasan 

Kebebasan yaitu keleluasaan manusia 

untuk berpikir divergen (menyerap) yang 

berarti bahwa manusia dapat memiliki 

metode-metode tertentu dalam memecahkan 

masalah-masalah, juga bebas dalam memiliki 

masalah sesuai kebutuhannya.
49

 

2. Anak Usia Dini  

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

mengungkapkan bahwa anak adalah manusia 

yang masih kecil, yaitu yang baru berumur enam 

tahun.
50

 Jadi jika diartikan secara bahasa, anak 

usia dini adalah sebutan bagi anak yang berusia 

antara 0-6 tahun. Hal itu dikarenakan secara 

                                                           
49

 Ibid. 
50

 http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak%20usia%20dini 
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normatif memang anak diartikan sebagai 

seseorang yang lahir sampai 6 tahun.51 

Bredekamp membagi anak usia dini 

menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok bayi 

hingga dua tahun, kelompok 3 hingga 5 tahun 

dan kelompok 6 hingga 8 tahun. Pembagian 

kelompok tersebut dapat mempengaruhi 

kebijakan penerapan kurikulum dalam 

pengasuhan dan pendidikan anak tersebut.
52

 

Penggunaan istilah anak usia dini dalam 

(PAUD) mengindikasikan kesadaran yang tinggi 

pihak pemerintah dan sebagian perhatian 

pendidikan dalam mengamati pendidikan anak-

anak secara lebih profesional dan serius. 

Penanganan anak usia dini khususnya di masa-

masa mendatang. Pada masa usia dini itu, 
                                                           

51
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen PAUD Bermutu: Konsep 

Dan Praktik MMT Di KB, TK/R (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 21. 
52

  Ibid., 21. 
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kualitas hidup seorang manusia dipancangkan 

dan memiliki makna serta pengaruh yang luar 

biasa pada hidup selanjutnya.
53

 

Masa anak usia dini adalah masa pelatak 

dasar atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya. Untuk itu, agar 

pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara 

optimal maka dibutuhkan situasi dan kondisi 

yang kondusif pada saat memberikan stimulasi 

dan upaya pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan minat anak.
54

 

 

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang 

AUD 

                                                           
53

 Tadkiroatun Musfiroh, Memiliki, Menyusun, Dan 

Menyajikan Cerita Untuk Anak Usia Dini (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2008), 3. 
54

 Evi Muafiah, “Strategi Pembelajaran Multiple Intelligences 

di TK/RA Ponorogo”, Volume 4 Nomor 1, (Juli-Desember 2016), 64. 
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Istilah perkembangan sering dihubungkan 

dengan istilah pertumbuhan. Ini karena keduanya 

memiliki hubungan yang saling berkaitan. 

Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh, yang 

berarti bertambhanya atau berubahnya suatu 

ukuran pada bentuk-bentuk tertentu. Secara 

istilah pertumbuhan dapat diartikan dengan 

proses perubahan baik berupa penambahan 

maupun pengurangan fisik pada diri manusia. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh 

kembang anak usia dini sebagai individu tersebut 

antara lain: 55 

 

 

1) Faktor Hereditas 

                                                           
55

 Novan Ardy Wiyani, Konsep Dasar PAUD (Yogyakarta: 

Gava Media, 2016), 100–109. 
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Faktor hereditas ini merupakan salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi 

perkembangan anak usia dini. Menurut 

penelitian, faktor hereditas ini mempengaruhi 

kemampuan intelektual dan kepribadian 

seseorang. Islam bahkan telah 

mengidentifikasikan pentingnya faktor 

hereditas dalam perkembangan anak sejak 14 

abad yang lalu. 56 

2) Bakat  

Bakat tersebut diibaratkan seperti 

bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan 

yang terkandung dalam diri anak. bakat 

tersebut pada dasarnya diwarisi oleh orang 

                                                           
56
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tuanya, bisa bapak atau ibu bahkan nenek 

moyangnya.
57

 

3) Sifat-sifat keturunan 

Sifat-sifat yang diwariskan oleh orang 

tua ataupun nenek moyangnya terhadap 

seorang anak dapat berupa fisik maupun 

psikis.
58

 

4) Faktor lingkungan  

Faktor lingkungan 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 dan sesudah lahir. Faktor 

ini meliput semua pengaruh lingkungan, 

termasuk di dalamnya pengaruh berikut ini: 

                                                           
57

 Ibid. 
58

 Ibid. 



50 
 

 

keluarga, lembaga pendidikan, dan 

masyarakat.
59

 

5) Faktor umum  

Faktor umum disini maksudnya 

merupakan unsur-unsur yang dapat 

digolongkan ke dalam kedua faktor di atas 

(faktor hereditas dan faktor lingkungan). 

Faktor umum yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak usia dini: jenis kelamin, 

kelenjar gondok, kesehatan, dan ras.
60

 

3. Media Audio 

a. Pengertian Media Audio 

Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam 

proses belajar mengajar sehingga dapat 

                                                           
59
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merangsang perhatian dan minat siswa  dalam 

belajar.61 Kata media berasal dari bahasa Latin 

medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, 

„perantara‟, atau „pengantar‟. 62 Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 

pengertian ini, guru buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara  lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

                                                           
61

  Ibid., 10. 
62

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 
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memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.63 

Salah satu jenis media pembelajaran 

adalah media audio pembelajaran. Audio berasal 

dari kata audible yang artinya suara yang 

didengarkan secara wajar oleh telinga manusia. 

Pengertian audio adalah media audio (media 

dengar) adalah media yang isi pesannya hanya 

diterima melalui indra pendengaran. Dengan kata 

lain, media jenis ini hanya melibatkan indera 

dengar dan memanipulasi unsur bunyi atau suara 

semata. Jadi, media audio merupakan media 

media untuk menyampaikan pesan atau 

rangkaian pesan hanya melalui suara. Sedangkan 

istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha 

                                                           
63
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guru untuk membuat belajar para siswanya.
64 

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan media 

pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

media audio pembelajaran merupakan sarana 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

rangkaian pesan materi pembelajaran melalui 

suara. 

Media audio berkaitan dengan indra 

pendengar, di mana pesan yang disampaikan 

dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik 

verbal (ke dalam kata-kata atau bahasa lisan) 

maupun nonverbal. Ada beberapa jenis media 

audio antara lain; radio, alat perekam pita 

magnetik, piringan hitam, dan Laboratorium 

bahasa.
65
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Pembahasan tentang proses komunikasi 

pembelajaran dengan menggunakan media audio 

tidak lepas dari pembahasan aspek 

pendengarannya itu sendiri. Pendengaran adalah 

alat untuk mendengarkan. Sebelum Johannes 

Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 

1440-an, kebanyakan informasi disampaikan dari 

generasi ke generasi secara lisan.
66 

Mendengarkan sesungguhnya suatu proses yang 

rumit yang melibatkan empat unsur: (1) 

mendengar; (2) memperhatikan; (3) memahami; 

dan (4) mengingat.
67

 

Unsur pertama dalam proses 

mendengarkan adalah mendengar. Mendengar 

merupakan proses fisiologis otomatik 

penerimaan rangsangan pendengaran. Dalam 
                                                           

66
  Ibid., 58. 

67
 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran (Jakarta: REFERENSI 
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tahap inilah gangguan fisik pada alat 

pendengaran seseorang dapat menimbulkan 

kesulitan dalam proses mendengarkan.
68

 

Unsur kedua dalam proses mendengarkan 

adalah perhatian. Memperhatikan rangsangan di 

lingkungan berarti memusatkan kesadaran pada 

rangsangan khusus tertentu. Indra penerima 

secara konstan dihujani sekian banyak 

rangsangan sehingga tidak mungkin menanggapi 

semuanya sekaligus pada saat yang sama.
69

 

Unsur ketiga dalam proses mendengar 

adalah memahami. Unsur ini adalah yang paling 

rumit dalam mendengarkan. Memahami biasanya 

diartikan sebagai proses pemberian makna pada 

                                                           
68
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69

  Ibid., 61. 



56 
 

 

kata yang didengar, yang sesuai dengan makna 

yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan.
70

 

Unsur keempat dalam proses mendengar 

adalah mengingat. Kebanyakan tes 

mendengarkan sampai tingkat tertentu menguji 

berapa banyak yang bisa mengingat apa yang 

telah didengar dan yang dipahami. Mengingat 

adalah menyimpan informasi untuk diperoleh 

kembali.
71

 

b. Karakteristik Media Audio 

Karakteristik media pembelajaran adalah 

karakteristik berdasarkan kemampuan media 

dalam dalam membangkitkan rangsangan indera 

pendengaran. Ciri utama dari media audio adalah 

pesan yang disalurkan melalui media audio 

dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik 

                                                           
70
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71
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verbal (bahasa lisan/kata-kata) maupun 

nonverbal (bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti 

gerutuan, gumam, musik, dan lain-lain). Adapun 

Karakteristik positif dan negatif media audio 

meliputi:72 

1) Karakteristik Positif Media Audio 

a) Untuk tujuan kognitif, audio kaset dapat 

digunakan untuk mengajar pengenalan 

suara suatu objek belajar; 

b) Untuk tujuan psikomotorik, audio kaset 

dapat digunakan untuk mengajar 

keterampilan verbal; 

c) Materi pembelajaran sudah terpaket 

sedemikian rupa sehingga mudah 

direproduksi; 

                                                           
72
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d) Pengadaan relatif mudah, terutama jika 

dibandingkan dengan media audio-visual; 

e) Dapat diisi dengan pengajaran 

terprogram, sehingga dapat digunakan 

untuk belajar mandiri atau belajar sendiri; 

f) Dapat memotivasi suasana belajar, karena 

dapat dilengkapi dengan unsur musik; 

g) Praktis penggunaannya, terutama sifatnya 

yang mudah digunakan dan dapat diputar 

kembali secara berulang-ulang sesuai 

dengan keinginan.
73

 

2) Karakteristik Negatif Media Audio 

Selain karakteristik posetif media 

audio kaset di atas, media ini juga memiliki  

beberapa kelemahan diantaranya: a) daya 

jangkauannya terbatas, b) apabila 

                                                           
73
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diperuntukkan untuk jangkauan luas, 

pengadaan mahal, c) kurang efektif untuk 

materi pelajaran yang mempunyai kadar 

kesukaran tinggi, seperti matematika, kimia, 

dan fisika, dan d) audio kaset lebih mudah 

menciptakan suasana jenuh dan 

membosankan.74 

3) Karakteristik lainnya akan diuraikan dengan 

dengan menjelaskan kelebihan dan 

kekurangannya sebagai berikut: 

a.) Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan 

waktu dan memungkinkan menjangkau 

sasaran yang luas; 

b.) Mampu mengembangkan daya imajinasi 

pendengar; 

                                                           
74
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c.) Mampu memusatkan perhatian siswa 

pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan 

arti dari kata/bunyi; 

d.) Sangat tepat/cocok untuk mengajarkan 

musik dan bahasa, laboratorium bahasa 

tidak lepas dari media ini terutama untuk 

melatih listening; 

e.) Mampu mempengaruhi suasana dan 

perilaku siswa melalui musik latar (back 

sound) dan efek suara (sound effect); 

f.) Dapat menyajikan program pendalaman 

materi yang dibawakan oleh guru-guru 

atau orang-orang yang memiliki keahlian 

di bidang tertentu sehingga tema yang 

dibahas memiliki mutu yang baik dilihat 

dari segi ilmiah karena selalu dilengkapi 

hasil-hasil observasi dan penelitian; 
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g.) Dapat mengerjakan hal-hal tertentu yang 

sulit dikerjakan oleh guru, yakni 

menyajikan pengalaman-pengalaman 

dunia luar ke dalam kelas, sehingga 

media audio memungkinkan untuk 

menghadirkan hal-hal yang aktual dan 

dengan demikian dapat memberikan 

suasana kesegaran pada sebagian besar 

topik yang dibahas.
75

 

c. Penggunaan dalam Pengajaran 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

dalam menggunakan media audio, didasarkan 

pada sistem pemanfaatannya dalam kegiatan 

pengajaran. Langkah-langkah tersebut adalah: 76 

 

1) Langkah persiapan 
                                                           

75
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76
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a) Persiapan dalam merencana, 

berkonsultasi tentang materi dan 

perencanaan, mencatat beberapa hal yang 

bisa membangkitkan interes, bahan 

diskusi, dan cara-cara mengaji 

pemahaman atau apresiasi.
77

 

b) Berikan pengarahan khusus terhadap ide-

ide yang sulit bagi siswa yang akan 

dikembangkan dalam materi. Untuk 

program radio, pengarahan materi 

program yang akan datang harus 

dikemukakan atau diulas pada siaran 

waktu itu.
78

 

c) Kelompok sasaran harus diperhitungkan, 

apakah perorangan atau kelompok kecil, 

ataukah besar. Hal ini berhubungan 

                                                           
77
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dengan pengelolaan penyampaian atau 

penyajian, penggunaan fasilitas dan 

penentuan cara evaluasi-nya.
79

 

d) Usahakan sasaran harus dalam keadaan 

siap. Arahkan mereka dengan berbagai 

stimulus. Pusatkan perhatiannya melalui 

sesuatu komentar atau melalui suatu 

pertanyaan pendahuluan.
80

 

e) Periksa peralatan yang akan 

dipergunakan. Siapa tahu ada kerusakan 

atau kelainan yang akan mengganggu 

rencana program yang telah ditetapkan.
81

 

 

 

2) Langkah Penyajian  

                                                           
79
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81
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a) Sajikan dalam waktu yang tepat dengan 

kebiasaan atau cara mereka mendengar; 

kebiasaan menggunakan waktu, waktu 

untuk mendengar, atau cara 

mendengar.
82

 

b) Atur situasi ruangan; mungkin harus 

menggunakan cahaya yang cukup atau 

redup, atau bahkan gelap. Hal ini 

terutama bagi penggunaan dengan media 

lainnya seperti OHP, Slide dan 

sebagainya. 
83

 

c) Berikan semangat untuk mulai 

mendengarkan dan minta konsentrasi 

terhadap permasalahan yang akan 

dihadapi. Usahakan mereka agar: a) 

mendengarkan dalam situasi yang 

                                                           
82
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tenang; b) memusatkan perhatian untuk 

mendengarkan dan apa saja yang 

dikatakan serta apa artinya; c) 

mendengarkan dengan suatu kemauan 

yang kuat; meskipun mungkin mereka 

akan bertemu dengan hal-hal yang 

bertentangan dengan kemauan dirinya; 

dan d) menghubungkan apa yang mereka 

dengar saat itu dengan pengarahan 

sebelumnya.
84
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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.85 

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud 
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menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
86 

Sedangkan menurut Jne Richie, penelitian kualitatif 

adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan 

perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, 

persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.
87

 

Penelitian kualitatif (Qualitative Research) 

adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. Beberapa  

diskripsi  digunakan  untuk  menemukan   prinsip-

prinsip  dan  penjelasan yang mengarah pada 

penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif. 

Peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan 
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muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk 

interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang 

sesama, mencakup deskripsi dalam konteks yang 

mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang 

mendalam, serta hasil analisis dokumen, dan catatan-

catatan.
88

 

Secara umum, ciri-ciri penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif diantaranya sebagai 

berikut. 

1. Tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat 

langsung 

Penelitian kualitatif melakukan penelitian 

pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu 

keutuhan (entity). Sebuah fenomena pada dasarnya 

merupakan satuan yang tidak dapat dipahami jika 

dipisahkan dari konteksnya. Oleh karena itu, 

                                                           
88
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memahami fenomena secara langsung dan mendalam 

menjadi kunci pokok pendekatan kualitatif ini. 

2. Manusia sebagai alat instrumen 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan alat pengumpul data yang utama. Melalui 

pengamatan berperan serta, peneliti menjadi bagian 

dari fokus masalah yang diteliti. Manusia merupakan 

instrumen tepat untuk memahami kiatan kenyataan-

kenyataan di lapangan dibandingkan instrumen 

lainnya. 

3. Bersifat deskriptif  

Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan 

makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh 

peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. 
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4. Penelitian kualitatif mementingkan proses, bukan 

hasil atau produk 

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang 

memedulikan produk atau hasil, penelitian kualitatif 

lebih mengutamakan proses. 

5. Analisis data bersifat induktif 

Penelitian kualitatif tidak berupaya mencari 

bukti-bukti untuk pengujian hipotesis yang 

diturunkan dari teori seperti halnya dalam pendekatan 

kuantitatif, tetapi peneliti berangkat ke lapangan 

untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui 

penelaahan terhadap fenomena, dan berdasarkan hasil 

penelaahan, peneliti kemudian merumuskan teori. 

6. Desain bersifat sementara 

Penelitian kualitatif menyusun desain secara 

terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di 

lapangan. Desain tidak disusun secara kaku dan ketat, 
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tetapi disusun sesuai temuan-temuan penelitian di 

lapangan. 

7. Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada 

“makna” 

Dalam penelitian kualitatif keikutsertaan 

peneliti dalam suatu proses atau interaksi dengan 

tatanan yang menjadi objek penelitiannya merupakan 

salah satu kunci keberhasilan dalam keikutsertaan 

tersebut, peneliti tidak menangkap makna sesuatu 

dari sudut pandangnya sebagai orang luar, tetapi dari 

sudut pandangnya sebagai subjek yang ikut serta 

dalam proses dan interaksi tersebut. Dengan 

demikian, pemaknaan yang dibuat akan lebih berarti 

dalam mengungkap gejala tersebut. 

Dari beberapa definisi tentang penelitian 

kualitatif, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 
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memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor 

sekaligus pengumpul data. Untuk itu, dalam penelitian 

ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengamat 

partisipasi, peneliti ikut masuk dalam objek penelitian 

tetapi hanya mengamati, tidak ikut campur dalam proses 

pembelajaran. Serta kehadiran peneliti di lokasi 

penelitian, diketahui statusnya oleh informan atau 

subjek. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo. Berlokasi di Jalan Tangkuban 

Perahu, Krajan, Nologaten Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut 

karena di TK Muslimat NU 001 Ponorogo menggunakan 

media audio dalam kegiatan pembiasaan pagi.  

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.
89

 Berikut dengan hal itu jenis data dapat dibagi 

menjadi: kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis 

dan foto. 
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1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau yang diwawancarai merupakan sumber 

data utama. Sumber data utama dicatat melaui 

catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio 

tapes, pengambilan foto, atau film.90 

2. Sumber Tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
91

 

3. Foto 

Foto menghasilkan data deskriptif yang 

cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto 
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yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, 

yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang 

dihasilkan oleh peneliti sendiri.
92

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.93 

Tujuan utama observasi yaitu: 

a. Untuk mengumpulkan data dan informasi 

mengenai suatu fenomena, baik yang berupa 

peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi 

yang sesungguhnya maupun dalam situasi 

buatan. 
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b. Untuk mengukur perilaku, tindakan dan proses 

suatu kegiatan yang sedang dilakukan, interaksi 

antara responden dan lingkungan, dan faktor-

faktor yang dapat diamati lainnya, terutama 

kecakapan sosial.
94

 

Observasi dapat dilakukan secara partisipasi 

ataupun non-partisipasi. Dalam observasi partisipasi 

(participatory observation) pengamat ikut serta 

dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat 

ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. 

Sedangkan dalam observasi non-partisipasi (non-

participatory observation) pengamat tidak ikut serta 

dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati 

kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.
95

 Metode ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai 
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media audio dalam meningkatkan kemampuan 

kognitif anak. 

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.96 

Penggunaan metode wawancara ini, peneliti 

dapat menanyakan kepada responden. Adapun jenis 
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 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
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interview yang digunakan adalah interview 

terstruktur, yaitu dalam melakukan interview selain 

harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk 

wawancara maka peneliti juga dapat menggunakan 

alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan 

materi lain yang dapat membantu pelaksanaan 

wawancara menjadi lancar. Wawancara berfungsi 

deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti 

dialami oleh orang lain. Dari bahan-bahan tersebut 

peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih 

objektif tentang masalah yang diselidikinya. Metode 

ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi 

tentang peningkatan kemampuan kognitif anak usia 

dini di TK Muslimat 001 Ponorogo.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan pada subjek 
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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 

keabsahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, 

dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
97

 

Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih 

yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. 

Metode dokumenter peneliti lakukan untuk 

memperoleh data sebagai sumber dan bahan utama 

untuk menunjang hasil penelitian yang berkualitas. 

Peneliti juga mengumpulkan data gambaran umum  

TK Muslimat 001 Ponorogo  meliputi sejarah 

berdirinya madrasah, sejarah berdirinya, letak 
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  Ibid., 187. 
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geografis, struktur organisasi pengurus, visi misi 

madrasah, tujuan pendidikan, sarana dan prasarana, 

serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini.
98

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penulis menggunakan 

analisis data kualitatif, artinya bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas. Teknik analisis yang 

diguakan dalam penelitian ini adalah model Miles and 

Huberman analisis data dengan tiga aktivitas yaitu data 

reduction, data display dan conclusion 

drawing/verification. Adapun langkah-langkah analisis 

sebagai berikut: 
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 Berdasarkan observasi pada tanggal 11 Oktober 2018. 
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Gambar 3.1 

Gambar Teknik Analisis Data model  

Miles and Huberman 

 

1. 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.99 
Memilih 
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 153. 
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data yang penting tentang data di TK Muslimat 001 

Ponorogo serta membuang data yang tidak perlu. 

Data yang akan direduksi antara lain: data tentang 

peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini di 

TK Muslimat 001 Ponorogo. 

2. 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 

peneliti dapat menguasai data.
100

 Data display yang 

akan diambil oleh peneliti antara lain memaparkan: 

Kemampuan Kognitif Anak Usia dini, Media Audio 

dan Penggunaan Media Audio di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo. Melihat secara natural metode-metode 

                                                           
100

  Ibid., 154. 
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yang digunakan dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini di 

TK Muslimat 001 Ponorogo. 

3. 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.
101

 Dalam conclusion drawing peneliti 

menghubungkan pentingnya metode-metode yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

anak usia dini di TK Muslimat 001 Ponorogo. 
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  Ibid., 155. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reabilitas).102 Ada empat kriteria yang 

digunakan yaitu: 

1. Derajat kepercayaan (kredibilitas), dimana peneliti 

percaya atas segala yang diberikan. 

2. Teralih, peneliti bisa berganti waktu, informasi, dan 

lainnya untuk mencari data yang lebih mendalam. 

3. Bergantung, data yang diperoleh hasil yang dapat 

dipastikan dari lokasi penelitian. 

4. Kepastian, penelitian di sini bahwa sesuatu itu 

objektif atau tidak bergantung pada persetujuan 

beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan 

penemuan seseorang.
103
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  Ibid., 171. 
103

  Ibid., 324. 
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H. Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

empat tahap antara lain: 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Menurut Bodgan dan Taylor bahwa desain 

penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, 

yakni dimana peneliti mempersiapkan diri sebelum 

terjun ke lapangan. Desain penelitiannya bersifat 

fleksibel, termasuk ketika terjun ke lapangan. 

Sekalipun peneliti memakai metodologi tertentu, 

tetapi pokok-pokok pendekatan tetap dapat berubah 

pada waktu penelitian sudah dilakukan.104 

Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

                                                           
104

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R dan D, 

270. 
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menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan ketika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi 

Memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

persiapan diri memasuki lapangan, berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, tahap ini meliputi: analisis 

selama dan setelah pengumpulan data, pada bagian 

tahap analisis data ini terdiri dari: 

a. Konsep dasar analisis data 

Hal ini akan mempersoalkan pengertian, 

waktu pelaksanaan, maksud, tujuan dan 

kedudukan analisis data.105 

b. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

Sejak menganalisis data di lapangan, 

peneliti sudah mulai menemukan tema dan 
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 215–216. 
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hipotesis. Namun, analisis yang dilakukan lebih 

intensif, tema dan hipotesis lebih diperkaya, 

diperdalam, dan lebih ditelaah lagi dengan 

menggabungkannya dengan data dari sumber-

sumber lainnya.
106

 

c. Menganalisis berdasarkan hipotesis 

Sesudah memformulasikan hipotesis, 

peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya 

dengan mencari dan menemukan apakah 

hipotesis itu didukung atau ditunjang oleh data 

yang  benar.  Dalam  hal demikian, peneliti akan 

mengubah atau membuang beberapa hipotesis.107 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian 

Penulisan laporan hasil penelitian tidak 

terlepas dari keseluruhan tahapan kegiatan dan 

unsur-unsur penelitian. Kemampuan melaporkan 
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hasil penulisan merupakan suatu tuntunan mutlak 

bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti hendaknya 

tetap berpegang teguh pada etika penelitian, 

sehingga ia membuat laporan apa adanya, 

objektif, walaupun dalam banyak hal ia akan 

mengalami kesulitan.
108 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

Dalam bab ini subjek yang dibahas merupakan 

deskripsi data umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah 

berdirinya TK Muslimat NU 001 Ponorogo, letak geografis, 

visi, misi, tujuan, keadaan guru, peserta didik, sarana dan 

prasarana, serta struktur organisasi. Deskripsi data khusus 

yang meliputi profil kemampuan kognitif anak usia dini di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo dan langkah-langkah dalam 

penggunaan media audio serta faktor yang mempengaruhi 

kemampuan kognitif anak usia dini melalui media audio di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

 

 

 

89 
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A. Deskripsi Data Umum TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

1. Sejarah Singkat berdirinya TK Muslimat NU 

001 Ponorogo 

Daerah Ponorogo sekitar tahun 1950-an 

masih jarang adanya sekolah Taman Kanak-kanak. 

Kemudian, melihat daerahnya tertinggal dengan 

daerah lain, timbul inisiatif atau 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 

1. Pada tahun 1943 sekolah Taman Kanak-kanak 

Muslimat 1 resmi berdiri dibawah naungan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tepatnya 

tanggal 1 Agustus 1943 dan terdaftar di Departemen 
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Agama pada tanggal 1 Juli 1981 juga terdaftar  

sebagai lembaga anggota Ma‟arif Jawa Timur 

tanggal 1 Januari 1987 dengan nomor B.10.13.1020 

dengan mendapatkan bukti izin operasional dan 

pada waktu itu kepengurusan diketuai oleh H. 

Mawardi Rowi dan Hj. Fatimah Mawardi serta Ibu 

Sumilah sebagai sekretaris sedangkan Ibu Gondo 

Wardoyo sebagai pengasuh. 

Pada awalnya Sekolah Taman Kanak-kanak 

Muslimat 1 berlokasi nomaden, karena masih 

menyewa rumah penduduk, dengan semangat dan 

perjuangan Ibu-ibu pengasuh akhirnya mereka bisa 

mewujudkan cita-citanya membangun gedung 

Taman Kanak-kanak Muslimat 1 Cabang Ponorogo 

di atas tanah wakaf dari Ibu Hj. Fatimah Mawardi 

(Alm), bertempat di Jl. Tangkuban Perahu No. 04 

Ponorogo dengan dua kelas yang masih diasuh oleh 
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Ibu Kasih, Ibu Sumirah, Ibu Suprapti dan Ibu 

Sunarti. Sedangkan Ibu Hasanun Fadil menjadi 

ketua yayasan sampai dengan tahun 1990 dan mulai 

tahun 1990 kepengurusan diserahkan kepada Ibu Hj. 

Tufy Laily Tahrir sampai dengan 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 1 

Ponorogo terdaftar sebagai anggota pada yayasan 

Penidikan Muslimat NU Bina Wanita perwakilan 

cabang Ponorogo dengan nomor : 0081943001. 

Demi memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat tentang pendidikan pada tahun 2006, 

pengurus mendirikan pula Kelompok Bermain/Play 

Group Muslimat 1 di Jl. Wilis No. 20 Ponorogo di 

atas tanah wakaf ibu Hj. Sumartin Ainuddin (Alm). 
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Saat ini Taman Kanak-kanak Muslimat 1 

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 1 dari 

tahun ketahun. 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 ketahun. Semua 

itu berkat kepercayaan dari masyarakat yang 

diberikan kepada TK Muslimat 1 Ponorogo. 

2. Letak Geografis TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Secara geografis TK Muslimat NU 001 

Ponorogo beralamatkan di Jl. Tangkuban Perahu 

No. 4, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, 
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Provinsi Jawa Timur 63411. Dengan memiliki luas 

wilayah 563 m2.  

3. Profil Lembaga TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

a. Data Umum TK 

1) Nama Sekolah : TK MUSLIMAT 001 

PONOROGO 

2) Jenis Sekolah : TAMAN KANAK 

KANAK 

3) NSS :  002051117001 

4) NPSN :  20571075 

5) Izin Operasional : NO.421.9/521/405.08/ 

2010 

6) Status Sekolah : SWASTA  Akreditasi 

B Tahun 2011 

7) Waktu Belajar  :  Pagi Hari  
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b. Lokasi TK  

1. Jalan  : 

Gedung I : Jl. Tangkuban Perahu      

no.4 Nologaten 

Gedung II :  Jl. Wilis No 20 

2. Kel/Kec  :  Nologaten 

3. Kabupaten         :  Ponorogo 

4. Provinsi :  Jawa Timur 

5. Kode Pos            :  63411 

4. Visi, Misi dan Tujuan TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

a. Visi 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

mempunyai visi sebagai berikut: “Terwujudnya 

generasi islami, sehat,cerdas, terampil, 

berakhlak mulia, berwawasan aswaja, berguna 

bagi agama,bangsa dan Negara” 
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b. Misi 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

mempunyai misi diantaranya sebagai berikut: 

1. Menciptakan generasi yang islami dan 

berkualitas 

2. Menyiapkan anak didik memiliki kepedulian 

terhadap fisiknya sehingga tumbuh menjadi 

anak yang sehat dan energik. 

3. Menyelenggarakan proses belajar dan 

mengajar yang aktif, inovatif dan ramah 

anak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

4. Membina potensi keterampilan anak sejak 

dini secara terpadu dan berkesinambungan. 

5. Membekali anak didik dengan pembiasaan 

pembiasaan dan kecakapan hidup dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, agama dan 

Negara. 
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c. Tujuan  

1) Meletakkan dasar dan menanamkan nilai-

nilai agama islam Ahlus sunnah Wal 

jama‟ah dalam jiwa anak sejak dini, agar 

dikemudian 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. 
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5. Keadaan Pendidik dan Tenaga Pendidik serta 

Peserta Didik 

a. Keadaan Pendidik dan Tenaga Pendidik 

Keadaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo ini berjumlah 14 orang. Terdiri dari 

kepala sekolah, 11 guru dan satu orang bagian 

tata usaha, dari keseluruhan semuanya 

mempunyai kualifikasi lulusan S1 dan D3 untuk 

Tenaga Kependidikan. Untuk keadaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan lebih lengkapnya bisa 

dilihat pada Lampiran 

b. Keadaan Peserta Didik 

Data anak didik saat peneliti melakukan 

penelitian di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 83 anak, 
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terdiri dari 43 anak laki-laki dan 40 anak 

perempuan 

6. Sarana dan Prasarana TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Bila dikaitkan dengan fasilitas pembelajaran, 

maka sarana dan prasarana merupakan faktor 

penting dalam suatu pendidikan untuk menunjang 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar, 

dikarenakan fasilitas pembelajaran yang baik tentu 

mendukung terciptanya kondisi pembelajaran yang 

baik pula. Serta adanya sarana dan prasarana yang 

cukup memadai maka akan dapat memperlancar dan 

mempermudah proses kegiatan belajar mengajar. 

Sarana dan prasarana di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo meliputi 12 ruang kelas, satu ruang 

kantor, raung perpustakaan, ruang multimedia, 

kamar mandi, ruang aula, dan mushola. Untuk 
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keadaan sarana dan prasarana secara lengkap bisa 

dilihat pada lampiran 14. 

7. Struktur Organisasi TK Muslimat NU 001 

Ponorogo  

Struktur organisasi merupakan sebuah 

susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja 

dalam sebuah organisasi yang ada. Oleh karena itu, 

struktur organisasi yang ada di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo terdiri dari yaitu, ketua yayasan, 

komite sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, 

guru kelas A, guru kelas B, siswa siswi dan pesuruh. 

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo bisa dilihat pada 

lampiran 15. 
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B. Diskripsi Data Khusus TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

1. Profil Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Kemampuan kognitif dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk mengetahui sesuatu, artinya 

mengerti menunjukkan kemampuan untuk 

menangkap sifat, arti atau keterangan mengenai 

sesuatu serta mempunyai gambaran yang jelas 

terhadap hal tersebut, perkembangan kognitif 

sendiri mengacu kepada kemampuan yang dimiliki 

seorang anak untuk memahami sesuatu. 

Kemampuan kognitif anak-anak di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo sudah baik. 

Kemampuan berpikir anak sudah berkembang 

sesuai dengan aspek dalam ranah kognitif, hanya 

saja masih perlu diberi stimulus lebih dalam lagi. 
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Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hanik selaku  

kepala sekolah TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

“Kemampuan Kognitif anak-anak disini 

sudah lumayan baik dalam hal pengetahuan, 

pemahaman, daya ingat, dan lain-lain, cuma 

masih ada anak-anak yang perlu diberi 

stimulus agar lebih berkembang dengan 

maksimal. Seperti memberikan inovasi 

pembelajaran supaya anak lebih mudah 

dalam memahami dan meningkatkan 

kemampuan kognitifnya”.
109

 
 

Berdasarkan pemaparan Ibu Hanik, bahwa 

kemampuan kognitif anak sudah baik mulai dari 

pengetahuan, pemahaman, daya ingat dan lain-lain, 

hanya saja ada beberapa anak yang perlu diberi 

stimulus atau inovasi pembelajaran supaya anak 

lebih mudah dalam hal memahami dan 

meningkatkan kemampuan kognitifnya. 

Ibu Arfa juga memberikan penjelasan terkait 

kemampuan kognitif anak-anak TK Muslimat  NU 
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001 Ponorogo tentang pengetaahuan anak sebagai 

berikut: 

“Anak-anak disini kemampuan kognitifnya 

terlihat baik dari segi pengetahuan untuk 

mengenali huruf, mampu menyebutkan 

angka 1-10, mengingat pengetahuan yang 

telah disampaikan, menghafal doa-doa 

harian, menghafal hadist-hadist Nabi. Akan 

tetapi masih ada anak yang kemampuan 

kognitifnya perlu ditingkatkan lagi agar 

dapat berkembang sesuai tingkat 

perkembangan anak”.
110

 

 

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Arfa, dapat 

diketahui bahwa, kemampuan anak dari segi 

pengetahuannya sudah terlihat baik, pernyataan 

tersebut dapat diketahui dari beberapa pengetahuan 

anak yang mampu mengenal huruf dan angka, 

mengingat pengetahuan yang telah disampaikan 

oleh guru, menghafal doa-doa harian, mupun 

menghafal hadist-hadist Nabi.  
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Sedangkan Ibu Kris juga memberikan 

penjelasan mengenai kemampuan kognitif anak-

anak di TK Muslimat NU 001 Ponorogo tentang 

pemahaman, sebagai berikut:  

“Anak-anak disini perkembangan 

kognitifnya untuk sekarang sudah lumayan 

baik dibandingkan pada saat awal masuk di 

kelas ini. Bisa dilihat dari keseharian anak 

ketika di dalam kelas, anak mampu 

memahami instruksi yang saya berikan 

secara terkoordinir, conotohmya anak 

mampu menjawab pertanyaan guru ketika 

guru menanyakan kepada anak tentang 

pengetahuan yang telah disampaikan (anak 

mampu mengulang kembali apa yang telah 

disampaikan oleh guru secara terkoordinir). 

Anak mampu menafsirkan/memahami 

perintah-perintah yang diberikan, seperti 

anak memahami bahwa ada hadist yang 

melarang makan dan minum sambil 

duduk”.
111

 

 

Ibu Kris memberi penjelasan mengenai 

kemampuan kognitif dalam aspek pemahaman yaitu 

anak mampu memahami instruksi yang diberikan 
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oleh guru secara terkoordinir dan mampu 

menafsirkan perintah-perintahh yang telah 

diberikan. 

Ibu Arfa pun memberikan penjelasan terkait 

kemampuan kognitif dalam hal penerapan, sebagai 

berikut: 

Sejauh ini anak mulai menerapkan apa yang 

diajarkan oleh guru baik melalui media atau 

secara lisan, contohnya seperti guru 

memberikan stimulus kepada anak 

menggunakan media audio, dengan itu anak 

diminta untuk mendengarkan dan 

melafalkan secara bersama-sama serta 

dilantunkan dalam setiap minggunya, 

dengan adanya kegiatan tersebut anak 

dengan mudah mendapatkan pengetahuan, 

dapat memahami isi kandungan dalam 

media audio dan dapat menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai misalnya 

anak terbiasa membaca doa sebelum makan, 

makan dan minum sambil duduk, 

mengingatkan teman agar tidak minum 

sambil berdiri, membedakan perbuatan yang 

baik dan yang tidak baik sesuai hadist yang 

telah diajarkan kepada anak”. 
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Pernyataan yang telah diungkapkan oleh Ibu 

Arfa telah dijelaskan bahwa anak telah mampu 

menerapkan suatu pengetahuan yang baru, seperti 

yang baru saja didengarkan oleh anak melalui media 

audio, akan tetapi kemampuan anak tidak hanya 

sebatas sampai tahap penerapan saja. Anak juga 

mampu membedakan perbuatan yang baik maupun 

yang buruk, bermain pura-pura dan mampu 

mengevaluasi dirinya sendiri maupun orang lain. 

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Hanik, Ibu  

Arfa dan Ibu Kris mengenai kemampuan kognitif 

anak secara keseluruhan dapat meningkat dengan 

baik sesuai harapan yang berhubungan dengan 

kemampuan berfikir dan menghafal. Meningkatkan 

kemampuan kognitif anak tentunya perlu adanya 

upaya-upaya dari guru. Seperti yang dijelaskan oleh 

Ibu Hanik selaku kepala sekolah. 
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“Upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif anak-

anak disini guru menyediakan media agar 

kegiatan dalam meningkatkan kemampuan 

kognitif lebih mengena dan lebih mudah 

dipahami oleh anak. Guru menyiapkan 

media-media yang inovatif sesuai dengan 

tema pembelajaran. Contohnya guru 

menggunakan media balok, media audio, 

media puzzle, media pohon angka, dan lain 

sebagainya”.
112

 

 

Penjelasan dari Ibu Arfa, tentang upaya guru 

yang ia lakukan sebagai berikut:  

“Biasanya saya dikelas menggunakan media 

balok, puzzle, atau media lain, yang 

terpenting sesuai dengan tema pembelajaran 

yang akan disampaikan. Dengan adanya 

media, anak lebih mudah memahami 

pembelajaran dan bisa meningkatkan 

kemampuan kognitif mereka”.
113

 

 

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Hanik dan 

Ibu Arfa, upaya guru dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak dengan memberikan 
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inovasi-inovasi pembelajaran sesuai tema yang 

mudah dipahami oleh anak. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru 

tentunya sangatlah membutuhkan peran yang baik 

dari guru sebagai pembimbing dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif. Hal ini juga telah dijelaskan 

oleh Ibu Hanik selaku kepala sekolah. 

“Guru sudah sangat berperan dalam 

membimbing anak untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif mereka. Sebagai 

contohnya guru selalu mendampingi anak-

anak ketika pembelajaran berlangsung serta 

mengarahkan kegiatan pembelajaran supaya 

kegiatan anak dapat berjalan sesuai tujuan 

pembelajaran”.
114

 

 

Berdasarkan upaya yang telah dipaparkan 

oleh Ibu Hanik di atas, bahwa guru TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo memiliki peranan yang sangat 

penting dalam membimbing serta mengelola kondisi 
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kelas. Salah satu peningkatan kemampuan kognitif 

anak, guru menggunakan media audio agar 

kemampuan kognitif anak dapat meningkat sesuai 

dengan harapan. 

2. Langkah-langkah dalam penggunaan media 

audio dalam meningkatkan kemampuan kognitif 

anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Media audio berkaitan dengan indra 

pendengar, dimana pesan yang disampaikan 

dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik 

verbal maupun nonverbal. Media audio juga bisa 

digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti 

halnya di TK Muslimat NU 001 Ponorogo proses 

pembelajaran menggunakan media audio yang 

diputar sebagai pembiasaan di setiap pagi hari. 

Berikut pernyataan dari Ibu Kris sebagai guru 

kelompok A4: 
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“Penggunaan media audio dalam kegiatan 

belajar mengajar disini dapat mempermudah 

guru maupun anak. Media ini diputar 

sebagai pembiasaan pagi sebelum kegiatan 

belajar mengajar berlangsung dengan 

dampingan guru”.
115

 

 

Begitu pula penjelasan dari Ibu Arfa sebagai 

guru kelompok A5: 

“Menurut saya media audio ini sangat 

membantu guru maupun anak dalam 

kegiatan belajar mengajar, dengan media ini, 

anak dapat memfokuskan perhatiannya pada 

media walaupun masih dengan bantuan guru 

atau masih dengan stimulus agar anak bisa  

memusatkan perhatiannya ke media audio. 

Jika pemusatan perhatian itu dilakukan, 

maka pembiasaaan mendengarkan media 

audio dapat tersampaikan dan anak mampu 

memahami apa yang telah didengar dari 

media tersebut”.
116

 

 

Dari penjelasan Ibu Kris dan Ibu Arfa bahwa 

penggunaan media audio sangat membantu guru 

maupun anak dalam kegiatan pembiasaan yang 
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dilakukan setiap hari, dengan tujuan agar dapat 

memusatkan perhatiannya sehingga anak-anak 

dengan mudah menghafal, memahami maupun 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

dalam menggunakan media audio, didasarkan pada 

sistem pemanfaatannya dalam kegiatan pengajaran 

diantaranya langkah persiapan dan penyajian. 

Langkah pertama yaitu persiapan, yang bertanggung 

jawab dalam persiapan tersebut adalah guru kelas. 

Berikut penjelasan terkait dengan langkah persiapan 

menurut Ibu Arfa selaku guru kelompok A5: 

“Pertama, guru mempersiapkan materi apa 

yang akan disampaikan pada hari ini. Di sini 

ada beberapa materi yang setiap harinya 

berbeda, seperti pada hari senin materi 

dalam pembiasaan mendengarkan media 

audio menyangkut tentang mutiara hadist, 

selasa menyangkut tentang do‟a-do‟a harian, 

rabu menyangkut praktik sholat subuh, 

kamis menyangkut tentang surat-surat 
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pendek, jum‟at praktik sholat Dhuha dan 

sabtu”.
117

 

 

Setelah mempersiapkan materi kemudian 

memberikan pengarahan khusus kepada anak agar 

dapat memperhatikan dengan sengguh-sungguh. 

Selain memberi pengarahan guru juga 

memperhitungkan jumlah anak dalam satuan 

kelompok, agar guru mudah  untuk mengelola 

penyajian materi. Seperti pemaparan dari Ibu Kris 

selaku guru dari kelompok A4: 

“Sebelum disajikan guru memberi stimulus 

agar anak-anak dapat memfokuskan 

konsentrasinya ke media audio ini, seperti 

memberikan nyanyian-nyanyian sederhana 

tentang materi yang akan disampaikan, 

dengan nyanyian-nyayian ini, anak mengerti 

materi apa yang akan disampaikan. Lalu 

anak diatur membentuk lingkaran agar guru 

lebih mudah menyampaikan materi”.
118
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Langkah selanjutnya yaitu langkah 

penyajian. Penggunaan media ini disajikan sesuai 

dengan waktu yang tepat, mengatur situasi ruang 

yang kondusif, dan memfokuskan konsentrasi anak 

pada media audio. Hal tersebut diungakapan oleh 

Ibu Arfa selaku guru kelas A5 bahwa: 

“Guru membuat lingkaran kecil bersama 

anak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, yaitu di setiap pagi hari sebelum 

proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Kegiatannya dilakukan sesuai 

dengan kelas masing-masing menurut usia 

anak. Melalui audio yang berpusat dari 

kantor”.
119

 

 

Lalu setelah proses penyajian guru langsung 

melakukan evaluasi seperti yang diutarakan oleh Ibu 

Arfa selaku guru kelompok A5: 

“Biasanya setelah kegiatan pembiasaan 

mendengarkan media audio langsung saya 

review kembali apa yang telah anak-anak 

dengarkan supaya anak selalu mengingat, 
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dan dapat menerapkannya dikehidupan 

sehari-hari. Cara saya mereview biasanya 

dengan tanya jawab dengan anak atau anak 

maju satu persatu kedepan kelas untuk 

mengulang kembali isi materi dari media 

audio yang telah didengarkan”.
120

 

 

Langkah-langkah guru dalam menyiapkan 

pembiasaan pagi menggunakan media audio dimulai 

dari langkah awal yaitu mempersiapkan media yang 

akan disajikan, langkah selanjutnya guru 

menyajikan media sesuai dengan situasi dan kondisi 

secara tenang, dan langkah terakhir yaitu 

pengevaluasian yang ditujukan kepada anak. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

kognitif anak usia dini melalui media audio di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Kegiatan pembiasaan mendengarkan media 

audio dapat mempengaruhi kemampuan kognitif 
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anak terutama melalui media audio, dengan 

menggunakan media audio anak mampu 

mendengarkan dan menangkap informasi lebih 

mudah dan memberikan efek positif terhadap anak, 

seperti yang diutarakan oleh Ibu Hanik selaku 

Kepala Sekolah, sebagai berikut:  

“Dengan adanya media audio yang kita 

pakai dalam pembiasaan pagi jelas 

memudahkan dan memberikan manfaat yang 

baik untuk anak. Melalui media audio 

tersebut guru akan lebih mudah 

mengkondisikan anak dan konsentrasi anak 

terfokuskan, tentunya hal tersebut 

berdampak terhadap perkembangan anak 

salah satunya kognitif”.
121

 

 

Perkembangan kognitif anak juga memiliki 

daya tangkapnya masing-masing. Ada anak yang 

bisa menyerap dengan cepat ada pula yang lambat. 

Permasalahan ini disebabkan karena setiap anak 

mempunyai latar belakang yang berbeda tentu 
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berbeda pula masalahnya. Sehingga masalah yang 

menjadi penyebab pencapaian kognitif anak ada 

bermacam-macam. Sesuai dengan apa yang 

disampaikan Ibu Hanik, sebagai berikut:  

“Pencapaian kemampuan anak dalam 

menangkap apa yang diajarkan dan 

disampaikan tidak bisa diselaraskan. Ada 

anak didik kami yang cepat menangkap dan 

juga ada yang harus dibimbing lebih intens 

lagi. Penyebabnya bisa bermacam-macam 

seperti, yang paling terlihat dikarenakan 

anak belum terbiasa dengan pembiasaan 

yang digunakan di sekolah menggunakan 

media audio tersebut dan mungkin penyebab 

lainnya adalah usia anak yang belum 

matang, faktor gen, dan mungkin lingkungan 

juga”.
122

 

 

Selaras dengan yang diutarakan Ibu Hanik, 

Ibu Arfa sebagai guru kelas A5 berpendapat bahwa: 

“Penyebab yang sering terjadi di kelas saya 

dikarenakan anak kurang fokus selama pembiasaan. 

Jadi ketika ada satu anak yang ramai atau lari-larian, 
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dari beberapa anak akan mengikuti tindakan 

temannya tadi, sehingga fokus anak  

terhadap pembiasaan tadi akan terbagi. Hal 

tersebut mengakibatkan ada beberapa anak 

yang sering ramai akan tertinggal 

dibandingkan teman yang lainnya”.
123

 

 

Sependapat dengan Ibu Arfa, Ibu Kris selaku 

guru kelas A4 menyampaikan sebagai berikut:  

“Mengenai kognitif anak yang lambat, 

pengaruhnya banyak muncul dari dalam diri 

anak atau karena tingkah laku anak. Karena 

anak di kelas ini ketika pembiasaan ada 

beberapa anak yang membuat gaduh suasana 

kelas. Tentunya hal ini menggangu teman-

teman yang lain dan juga menyebabkan 

sedikit hambatan saat pembiasaan. 

Akibatnya anak yang sering membuat gaduh 

mempunyai perbedaan kognitif diantara 

anak yang mendengarkan dengan tenang”.
124

 

 

Dalam melaksanakan kegiatan tentunya ada 

kendala serta keuggulan yang dihadapi, seperti yang 
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diugkapkan oleh Ibu Hanik selaku kepala sekolah 

adalah sebagai berikut: 

“Untuk kendala lebih sering ditemukan 

diteknisya, contohya kalau misalkan listrik 

mati tentu media audio pembiasaan pagi 

juga mati sehingga guru kelas yang 

meyampaikannya secara lisan, dan juga 

penyebab lainnya ada kelas sound yang 

terdengar keras adapula yang terdengar lirih. 

Tetapi untuk keunggulannya adalah karena 

dengan menggunakan media audio ini lebih 

memudahkan menyampaikan materi dan 

memudahhkan siswa dalam menghafal”.
125

 

 

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh 

Ibu Arfa kelas A5, sebagai berikut:  

“Kendala yang biasanya terjadi jika listrik 

mati, jadi guru harus menyampaikan secara 

lisan kepada anak-anak untuk membimbing 

bacaan-bacaannya. Sehingga guru harus 

lebih ekstra dalam mengkondisikan anak-

anak”.
126
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Sama halnya yang diutarakan oleh Ibu Arfa, 

Ibu Kris kelas A4 menyampaikannya sebagai 

berikut:  

“Kendala yang terjadi di kelas ini adalah 

suara sound yang tidak terlalu keras karena 

sound yang jauh dari pusat yaitu kantor. 

Jarak tersebut juga mempengaruhi keras 

tidaknya suara sound. Untuk keunggulannya 

tentunya lebih memudahkan guru dalam 

mengkondisikan anak dan anak semakin 

mudah mengingat serta cepat hafal tentang 

apa yang disampaikan dari media audio 

tersebut”.
127

 

 

Menurut beberapa pemaparan dari Ibu 

Hanik, Ibu Arfa dan Ibu Kris dapat ditarik 

kesimpulan bakwa kendala yang terjadi yaitu terlalu 

kecilnya volume sound dan ketika ada pemadaman 

listrik maka media audio tidak bisa digunakan
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Tentang Profil Kemampuan Kognitif 

Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Kemampuan kognitif adalah proses berpikir, 

termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan 

pengambilan keputusan sebagai kemampuan untuk 

mengetahui suatu pengetahuan. Perkembangan kognitif 

sendiri mengacu kepada kemampuan yang dimiliki 

seorang anak untuk memahami sesuatu. 

Di TK Muslimat NU 001 Ponorogo, dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif melalui media 

audio yang mana media ini diputar setiap pagi hari 

sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Media audio 

tersebut berisi tentang hadist-hadist, sholawat nabi, 

bacaan-bacaan sholat, surat pendek, doa-do‟a harian 

120 
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dan lain sebagainya. Hal tersebut dimaksudkan agar 

anak menambah pengetahuannya diluar dari tema-tema 

pembelajaran atau proses pembelajaran. 

Ranah yang kedua yaitu ranah pemahaman. 

Ranah pemahaman adalah kemampuan untuk 

menginterpretasi atau mengulang informasi dengan 

menggunakan bahasa sendiri. Berdasarkan hasil 

penelitian di TK Muslimat NU 001 Ponorogo, terlihat 

bahwa pemahaman anak sudah baik akan tetapi 

pemahaman anak memerlukan adanya bantuan guru, 

seperti halnya setelah pembiasaan mendengarkan media 

audio, guru mereview kembali apa yang telah diputar 

dari media audio, sehingga dengan mudah anak 

memahami isinya. Cara anak agar mudah mendapat 

memahami yaitu dengan mengulangi kembali yang 

telah diputar dalam media, kemudian anak mampu 

memahami dan menghafal. 
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Tahapan ranah kognitif setelah pemahaman 

adalah ranah penerapan. Penerapan ialah kemampuan 

menggunakan informasi, teori, dan aturan pada situasi 

baru. Kegiatan pembiasaan mendengarkan media audio 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo dapat 

mempengaruhi kemampuan kognitif anak, karena dalam 

kegiatan ini, anak mampu menghafal, memahami 

kemudian menerapkan isi kandungan media audio 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Ranah selanjutnya pada kemampuan kognitif ini 

adalah analisis, sintesis dan evaluasi. Di TK Muslimat 

Ponorogo anak telah mampu membedakan kebiasaan 

yang baik dan kebiasaan yang buruk, mampu 

menciptakan hal baru seperti bermain pura-pura, dan 

mampu mengevaluasi dirinya sendiri maupun orang 

lain. 
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B. Pembahasan Tentang Langkah-langkah 

Penggunaan Media Audio dalam Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo 

Media audio berkaitan dengan indra pendengar, 

di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam 

lambang-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-

kata atau bahasa lisan) maupun nonverbal. Ada 

beberapa jenis media audio antara lain; radio, alat 

perekam pita magnetik, piringan hitam, dan 

Laboratorium bahasa. 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo media audio 

dijadikan sebagai pembiasaan setiap paginya, media 

audio yang digunakan berisi tentang mutiara hadits, 

do‟a-do‟a harian, bacaan-bacaan sholat, surat-surat 

pendek, dan lain sebagainya. Media audio tersebut 

sangat membantu guru maupun anak dalam kegiatan 
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pembiasaan yang dilakukan setiap hari, dengan tujuan 

agar dapat memusatkan perhatiannya sehingga anak-

anak dengan mudah menghafal, memahami maupun 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 

media audio dilakukan dengan beberapa langkah-

langkah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

dalam menggunakan media audio, didasarkan pada 

sistem pemanfaatannya dalam kegiatan pengajaran. 

Langkah-langkah tersebut adalah: 

1. Langkah persiapan 

Guru-guru di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo melakukan langkah-langkah dalam 

melakukan kegiatan media audio adalah sebagai 

berikut: 

a. Persiapan dalam merencanakan 

Di TK Muslimat NU 001 persiapan 

dalam merencana yang dilakukan guru adalah 
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mempersiapkan materi apa yang akan 

disampaikan pada hari ini. Ada beberapa materi 

yang setiap harinya berbeda, seperti pada hari 

senin materi dalam pembiasaan mendengarkan 

media audio menyangkut tentang mutiara hadist, 

selasa menyangkut tentang doa-doa harian, rabu 

menyangkut praktik sholat subuh, kamis 

menyangkut tentang surat-surat pendek, jum‟at 

praktik sholat Dhuha dan sabtu. 

b. Memerikan pengarahan khusus. 

Sebelum media audio disajikan, guru-

guru di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

memberi stimulus agar anak-anak dapat 

memfokuskan konsentrasinya ke media audio ini, 

seperti memberikan lagu-lagu (ice breaking) 

sederhana tentang materi yang akan 

disampaikan, dengan lagu-lagu (ice breaking) 
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tersebut, anak mengerti materi apa yang akan 

disampaikan. Lalu anak diatur membentuk 

lingkaran agar guru lebih mudah menyampaikan 

materi. 

2. Langkah Penyajian 

Langkah penyajian yang dilakukan oleh 

guru-guru di TK Muslimat NU 001 Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyajikan dalam waktu yang tepat 

Guru di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

menyajikan materi dengan membuat lingkaran 

kecil bersama anak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan, yaitu di setiap pagi hari 

sebelum proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Kegiatannya dilakukan sesuai 

dengan kelas masing-masing menurut usia anak. 

Melalui audio yang berpusat dari kantor. 
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Guru di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

menyajikan materi dengan membuat lingkaran 

kecil bersama anak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan, yaitu di setiap pagi hari 

sebelum proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Kegiatannya dilakukan sesuai 

dengan kelas masing-masing menurut usia anak. 

Melalui audio yang berpusat dari kantor. 

b. Atur situasi ruangan 

Guru TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

selalu mengatur situasi  ruangan  yang   aman,  

nyaman dan kondusif, agar  anak-anak mampu 

memfokuskan perhatiannya kepada media audio. 

c. Berikan semangat untuk mulai mendengarkan 

dan minta konsentrasi terhadap permasalahan 

yang akan dihadapi. Anak diusahakan agar bisa: 

a) mendengarkan dalam situasi yang tenang, b) 
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memusatkan perhatian untuk mendengarkan dan 

apa saja yang dikatakan serta apa artinya, c) 

mendengarkan dengan suatu kemauan yang kuat; 

meskipun mungkin mereka akan bertemu dengan 

hal-hal yang bertentangan dengan kemauan 

dirinya; dan d) menghubungkan apa yang mereka 

dengar saat itu dengan pengarahan sebelumnya. 

Para guru-guru TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

mengajak anak untuk ice breaking sebelum 

diputarkannya media audio dengan tujuan agar 

anak bisa bersemangat dalam memulai 

kegiatannya. 
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C. Pembahasan Tentang Faktor yang Mempengaruhi 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Media 

Audio di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kognitif, namun sedikitnya faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Faktor hereditas/keturunan, Faktor 

lingkungan, Faktor kematangan, Faktor pembentukan, 

Faktor minat dan bakat, Faktor kebebasan. 

Pencapaian kemampuan anak di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo dalam menangkap apa yang diajarkan 

dan disampaikan tidak bisa diselaraskan. Ada anak didik 

kami yang cepat menangkap dan juga ada yang harus 

dibimbing lebih intens lagi. Penyebabnya bisa 

bermacam-macam seperti, yang paling terlihat 

dikarenakan anak belum terbiasa dengan pembiasaan 

yang digunakan di sekolah menggunakan media audio 
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tersebut dan mungkin penyebab lainnya adalah usia anak 

yang belum matang, faktor gen, dan faktor lingkungan, 

jika dalam lingkungan yang ramai maka anak sulit untuk 

memfokuskan pada kegitan yang disiapkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui proses penelitian Peningkatan 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Media 

Audio maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan kognitif anak-anak di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo sudah baik, hanya saja masih 

perlu diberi stimulus lebih dalam lagi, seperti halnya 

memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang 

lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh anak. 

Kemampuan kognitif di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo terlihat baik dalam hal pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis maupun 

evaluasi.  

131 
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2. Langkah-langkah penggunaan media audio dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo meliputi langkah 

persiapan. Pada tahap persiapan, Guru 

merencanakan dan memberikan pengarahan khusus 

tentang apa yang akan disampaikan dan 

memfokuskan konsentrasi anak pada media audio 

(Tape Recorder). Langkah selanjutnya yaitu  

langkah penyajian, dalam langkah penyajian media 

audio di TK Muslimat NU 001 Ponorogo disajikan 

dalam waktu yang tepat, mengatur situasi ruangan, 

memberikan semangat. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

kognitif anak usia dini melalui media audio di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo, penyebabnya bisa 

bermacam-macam seperti, yang paling terlihat 

dikarenakan anak belum terbiasa dengan 
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pembiasaan yang digunakan di sekolah 

menggunakan media audio. Penyebab lainnya 

adalah usia anak yang belum matang, faktor gen, 

dan lingkungan yang ramai atau belum kondusif . 

 

B. Saran 

Mengetahui hasil gambaran mengenai 

Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

Melalui Media Audio, peneliti menyarankan: 

1. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan 

sebuah referensi ataupun sebagai bahan 

perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih 

lanjut dalam meningkatkan kemampuan kognitif 

anak usia dini, dan juga mampu menambah keilmuan 

sekolah. 
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2. Bagi Guru 

Penerapan media audio dalam proses belajar 

mengajar, dapat memfasilitasi siswa dalam hal 

mengingat, memahami, maupun mengaplikasikan 

dengan mudah dan bermakna.  

3. Bagi Anak Didik 

Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo melalui penggunaan media audio. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan ada kelanjutan dalam penelitian 

mengenai peningkatan kemampuan kognitif anak 

usia dini menggunakan media yang lebih menarik 

atau lebih kompleks dan sistem yang lebih baik dari 

peneliti sekarang dilakukan. 
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