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Terjemah Arti:
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kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
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PENGGUNAAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF TANGRAM DALAM
PENGEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA DINI DI TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA
TUNGKAL KAB.TANJUNG JABUNG BARAT

Oleh:
LIA FITRIA,MPU.182916

ABSTRAK

Salah satu yang menjadi Perkembangan kognitif yaitu anak akan
berkembang sesuai dengan tahapan usia anak.Perkembangan membaca
dan berpikir kalau dalam dunia spikologi disebut kognitif.Ada beberapa
tokoh yang merumuskan teori kognitif yang paling banyak berpengaruh
terhadap anak yaitu d antaranya:1. Teori kognitif Jeans piaget, 2. Teori
kognitif Vygotsky, 3. Teori kognitif Bruner.
Penelitian ini dilakukan karna kurang berkembangnya kemampuan
kognitif anak di TK Negeri Pembina 3.Kegiatan kognitif anak dapat
dilakukan melalui kegiatan bermain,yaitu menggunakan alat permainan
edukatif seperti yang peneliti lakukan yaitu tangram.Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat permainan
edukatif tangram dalam pengembangan kognitif anak.Alat permainan
edukatif tangram diharapkan mampu mengoptimalkan pemgembangan
kognitif anak.Penelitian ini menggunakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas)
dengan sampel anak-anak TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
Kab.Tanjung Jabung Barat dengan jumlah 13 orang.
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penggunaan alat permainan
edukatif tangram dalam pengembangan kognitif

anak di TK Negeri

pembina 3 Kuala Tungkal kab.Tanjung Jabung Barat mengalami
peningkatan mulai dari pra siklus,siklus 1, siklus 2, siklus 3.Adapun skor
yang di peroleh anak pada prasiklus 36,53%,siklus 1 55,77%, siklus 2
71,15%,dan siklus 3

86,53%.Ini artinya perkembangan anak semakin

meningkat
Kata kunci :Alat Permainan edukatif,Kognitif
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USE OF EDUCATIVE TANGRAM GAME TOOLS IN
THE DEVELOPMENT OF EARLY CHILDREN AGE
IN TK PEMBINA NEGERI 3 KUALA TUNGKAL
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

BY :
LIA FITRIA,MPU.182916

ABSTRACT

One of the cognitive development is that children will develop in
accordance with the stages of the child's age. The development of reading
and thinking if in the world of psychology is called cognitive. There are
some figures who formulate cognitive theory that most influences children,
including: 1. Cognitive Jeans Piaget theory, 2. Vygotsky's cognitive theory,
3. Bruner's cognitive theory.
This research was conducted because of the lack of development of
children's cognitive abilities in TK Negeri Pembina 3. Children's cognitive
activities can be carried out through play activities, namely using
educational play tools as researchers do namely tangram. children.
Tangram's educational game tools are expected to be able to optimize
children's cognitive development. This research uses a CAR (Classroom
Action Research) with a sample of kindergarten 3 Kuala Tungkal
Kindergarten students in Tanjung Jabung Barat Regency with a total of 13
people.
The conclusions from the results of research on the use of tangram
educational toys in the cognitive development of children in kindergarten 3
builders Kuala Tungkal, West Tanjung Jabung regency have increased
starting from pre-cycle, cycle 1, cycle 2, cycle 3. As for the scores obtained
by children in pre-cycle 36,53%, cycle 1 55,77%, cycle 2 71,15%, and
cycle 3 86,53%. This means that children's development is increasing.
Keywords: Educational Game Tools, Cognitive.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Model pendidikan anak usia dini High/Scope memberikan
kerangka

terbuka

mengenai

gagasan-gagasan

dan

praktik

pendidikan bagi guru berbasis perkembangan anak-anak. David P.
Weikart dan rekan-rekannya mengembangkan model ini pada
tahun

60-an

Prasekolah
Foundation

untuk
Perry.

digunakan
The

(Yayasan

dalam

High/Scope
Penelitian

program

High/Scope

Educational

Research

High/Scope)

terus

mengembangkan dan menerapkan model ini hingga sekarang,
memasukkan hasil penelitian berkaitan dengan literasi, matematika,
ilmu pengetahuan alam, perkembangan sosial, perkembangan
kesehatan dan fisik, seni dan penggunaan komputer, dan
membantu mengaplikasikan model tersebut kepada situasi dan
populasi anak yang baru di seluruh dunia. Ribuan Program
pendidikan anak usia dini di seluruh Amerika Serikat dan negaranegara lain kini menggunakan model High/Scope.1
Walaupun

banyak

penelitian

deskriptif

memberikan

informasi mengenai usia rata-rata saat anak-anak memasuki
tongak perkembangan. Sebagai contoh, anak pada umumnya
dapat menggambar bujur sangkar dan bentuk-bentuk segitiga pada
usia 3 tahun, mulai menggunakan repetisi (pengulangan) sebagai
cara mempelajari informasi pada usia 7 atau 8 tahun, dan mulai
memasuki masa puber pada usia 10 tahun (anak perempuan) atau
11,5 tahun (anak laki-laki). Meski demikian, tidak semua anak
mencapai tonggak perkembangan pada usia yang sama. Beberapa
anak mecapainya lebih dini, beberapa anak yang lain mencapainya
1

Jaipaul L. roopnarime dan James E. Johnson, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam
Berbagai Pendekatan, (Jakarta:Kencana, 2011), hal 218.

2

lebih lambat. Oleh karena itu, kita hampir selalu menemukan
variabilitas

yang

cukup

besar

dalam

pencapaian

tonggak

perkembangan pada kelompok usia manapun. 2
Penentuan perkiraan usia

pada

anak yang

mampu

melakukan perilaku tertentu atau berfikir dengan cara tertentu.
Memerlukan sebuah standar ukuran yang secara global mengenai
kemampuan-kemampuan anak pada tingkat usia tertentu pula.
Dengan begitu dapatlah merancang pendidikan dan strategistrategi pendidikan yang mesti diterapkan. Dan berusaha untuk
tidak menyamaratakan siswa pada usia yang dialaminya.
UNESCO dengan persetujuan negara-negara anggotanya
membagi jenjang pendidikan menjadi 7 jenjang yang di sebut
Intenational Standard Classification of Education (ISDEC). Pada
jenjang yang ditetapkan UNESCO tersebut, pendidikan anak usia
dini termasuk pada level 0 atau jenjang pra sekolah yaitu unuk
anak usia 3-5 tahun. Dalam implementasinya di beberapa negara,
pendidikan anak usia dini menurut UNESCO ini tidak selalu
dilaksanakan sama seperti jenjang usianya. Di beberapa negara
temukan ada yang memulai pendidikan pra sekolah ini lebih awal
yaitu pada usia 2 tahun, dan beberapa negara lain yang
mengakhirinya pada usia 6 tahun. Bahkan beberapa negara lainnya
lagi memasukkan pendidikan dasar dalam jenjang pendidikan anak
usia dini.3
National Assoociationof Young Children (NAEYC) yaitu
yang berpusat di Amerika, mendefinisikan rentang usia anak usia
dini berdasarkan perkembangan hasil penelitian di bidang psikologi
perkembangan anak yang mengindikasikan bahwa terdapat pola
umum yang dapat diprediksi menyangkut perkembangan yang
2

Jeanne Ellis Ormrod, Edisi Keenam; Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh
dan Berkembang, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hal 32
3
Siti Aisyah, dkk, Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini,
(Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hal 1.3.

3

terjadi

selamat8

tahun

pertama

kehidupan

anak.

National

Assoociationof Young Children (NAEYC) membagi anak usia dini
menjadi 0-3 tahun, 3-5 tahun, dan 6-8 tahun. Menurut definisi ini
anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada pada
proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan
bahwa anak usia dini adalah individu yang unik yang memiliki pola
pertumbuhan dan perkembanganfisik, kognitif, sosial emosional,
kreatifitas, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan
tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. 4
Pengertian anak berdasarkan dimensi usia kronologis
sebagaimana

dikemukakan

National

Associationfor

The

Educationfor Young Children (NAEYS) bahwa anak usia ini adalah
anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun, yang tercakup
dalam program pendidikan di taman penitipan anak, penitipan anak
pada keluarga, pedidikan prasekolah baik swasta maupun negeri,
TK dan SD.5
Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan
memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya.
Masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan (goldenage)
dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting
untuk tugas perkembangan selanjutnya. 6
Menurut Profesor Hawkins, fase ini (Messing About)
merupakan fase yang penting di atas semua hal, karena fase ini
membawa ke sekolah, yang merupakan sumber dari sebagian dari
apa yang anak-anak telah pelajari, akar dari perkembangan moral,
intelektual, dan estetika mereka. Jika pendidikan kemudian
diartikan, saat itu, sebagai sesuatu yang memasukan semua hal

4

Dadan suryana dan Nenny mahyudin, Dasar-Dasar Pendidikan TK (Tanggerang
Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hal 1.5-1.6
5
Safrudin Aziz, Strategi Pembelajaran Aktif PAUD, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 1
6
Meity H. Idris, Strategi Pembelajaran Yang Menyenangkan (Jakarta Timur. PT Luxima
Metro Media, 2015) hal, 16-17
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yang telah dipelajari anak-anak sejak lahir, maka dengan suatu
ukuran yang masuk akal, apa yang telah datang kepada mereka
sebelum umur lima atau enam tahun akan lebih banyak daripada
sisanya. Kalau kita mempersempit pendidikan hanya pergi ke
sekolah saja, kita menyingkirkan sendiri metode dari kemajuan
awal dan spektakuler itu.7
Pendidikan

anak usia

dini

merupakan suatu

upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia
enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani, untuk mempersiapkan anak menuju jenjang
pendidikan lebih lanjut.8
Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang
paling mendasardan menempati kedudukan sebagai goldenage
dan sangat strategis dalam mengembangkam sumber daya
manusia. Rentang anak usia dini dari lahir sampai usia enam tahun
adalah usia kritis sekaligus strategis dalam proses pendidikan dan
dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan seseorang
selanjutnya, artinya periode ini merupakan periode kondusif untuk
menumbuh kembangkan berbagai kemampuan, kecerdasan, bakat,
kemampuan

fisik,

koknitif,

bahasa,

sosio-emosional

dan

spiritual.Sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia adalah sebait
ungkapan yang sarat makna dan merupakan semboyan dalam
pengasuhan, pendidikan dan pengembangan anak usia dini di
Indonesia.9
Menurut Samples, pada saat lahir otak bayi belum
sempurna, tetapi sudah mengandung jaringan saraf sekitar 100

7

H. Ishak Abdullah dan Ugi Supryogi, Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Nonformal,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.265
8
Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, Panduan PAUD (Jakarta: Gaung Persada
Press Group, 2013), hal 1.
9
Ibid.
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miliyar sel saraf aktif yang siap melakukan sambungan antar sel.
Perkembangannya menjadi sempurna melalui pengalaman dari hari
ke hari. Sambunga itu harus diperkuat melalui berbagai rangsangan
yang membentuk pengalaman belajar. Di samping itu, Howard
Gardner mengemukakan masa analk merupakan masa terjadinya
peningkatan perkembangan kecerdasan dari 50% menjadi 80%.
Peningkatan ini akan tercapai bila lingkungan memberikan
rangsangan atau stimulus yang tepat. Bila tidak memperoleh
rangsangan atau rangsangan tidak tepat maka otak tidak akarn
berkembang maksimal atau bahkan otak tidak akan berfungsi
maksimal Berarti peran lingkungan termasuk lingkungan TK, RA
atau yang lainnya dalam memberi pengalaman sangat diperlukan
anak.10
Perkembangan

dan

pertumbuhan

pada

anak

dapat

dimaksimalkarn dengan pemberian stimulasi pendidikan yang tepat
juga, sebab jika anak anak yang pada masa the golden age ini
mendapatkan stimulasi yang baik, akan memudahkan anak dalam
proses pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah
acuan tentang bagaimana desain pembelajaran yang tepat agar
tujuan dari pendidikan di usia dini dapat tercapai.11
Selain itu pula. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan
pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di
masa selanjutnya sangat di tentukan oleh berbagai stimulasi
bermakna yang diberikan sejak usia dini Pendidikan anak usia dini
harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik-integratif
agar dimasa emas perkembangan anak mendapatkan stimulasi

10

Anita Yus, Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-kanak (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 19
11
Muhammad Fadlilah, Desain Pembelajaran PAUD, (Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2012)
hal. 5
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yang

utuh,

untuk

mengembangkan

berbagai

potensi

yang

dimilikinya.12
Pendidikan
pendidikan

yang

anak

usia

dini

pada

diselenggarakan

hakikatnya

dengan

tujuan

adalah
untuk

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara
menyeluruh dan menekankan pada pengembangan seluruh aspek
kepribadian anak.13 Menurut Puskur Depdiknas: 2007, secara
umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah memberikan
stimulasi atau ransangan bagi perkembangan potensi anak agar
menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha
esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif,
mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis
dan bertanggung jawab. Dalam hal ini posisi pendidikan Nasional
berfungsi

mengembangkan

mencerdaskan

kehidupan

kemampuan
berbangsa

dan

dan

dalam

bernegara,

rangka
yang

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha
esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap.14
Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini bertujuan untuk
mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga
memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang
beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif seta mampu
berkontribusi

pada

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa,

bernegara dan peradaban dunia.15

12

Anonim, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaraan PAUD (Jakarta: Direktorat Pembinaan PAUD, 2015), hal. 3
13
Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, Penelitia Kualitatif PAUD (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2012), hal. 17
14
Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neurosains, (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 2014), hal.24
15
Anonim, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum 2013 PAUD (Jakarta: Direktorat Pembinaan PAUD, 2014) hal. 8
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Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan
mendasar sepanjang rentang pertumbuhan untuk perkembangan
kehidupan dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir
perkembangannya. Meskipun sesungguhnya belajar itu sepanjang
hayat, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW :
ْ ُا
طلُبُوا الع ِْل َم مِنَ ال َم ْه ِد إِلى ال َّل ْح ِد
Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat”.16
Salah satu periode yang menjadi penciri masa usia dini
adalah periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang
ditemukan memberikanpenjelasan keemasan pada masa usia dini,
yaitu masa semua potensi anak berkembang paling cepat.
Beberapa konsep yang disandingkan untuk masa anak usia dini
adalah masa eksplorasi, masa identifikas/imitasi, masa peka, masa
bermain, dan masa mengembangkan tahap awal. Namun, di sisi
lain anak usia dini berada pada masa kritis, yaitu masa keemasan
anak tidak akan

dapat diulang

kembali

pada

masa-masa

berikutnya, jika potensi-potensinya tidak distimulasi secara oftimal
dan maksimal pada usia dini tersebut. Dampak dari tidak
terstimulasinya berbagai potensi saat usia emas akan menghambat
tahap perkembangan anak selanjutnya. Jadi usia emas hanya
sekali dan tidak dapat diulang lagi.
Kita selaku orang tua dan guru harus memperhatikan anak
usia berada dini dengan sebaik mungkin, karena masa depan
mereka juga berada di tangan kita juga serta merupakan tanggung
jawab bersama. Sehubungan dengan ini Allah juga berfirman
dalam Alqur’an Surah An Nisa ayat 9 yang berbunyi:
۟ ُوا ٱللَّهَ َو ْليَقُول
۟ ُع َل ْي ِه ْم فَ ْليَتَّق
۟ ُض َٰعَ ًفا خَاف
۟ ُش ٱلَّذِينَ لَ ْو ت ََرك
ددِيدًا
ِ ًوا م ِْن خ َْل ِف ِه ْم ذُ ِريَّة
َ ًً وا ََ ْو
َ وا
َ َو ْليَ ْخ
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang
16

Fatmawati, Hafalan HAdists Untuk Anak-Anak (Asaduddin Perss, 1996)
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lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(Q.S Annisa:9)17
Perkembangan anak usia dini berjalan sangatlah cepat,
bahkan lebih cepat dari usia sesudahnya. Hal ini berkaitan dengan
optimalisasi fungsi sel-sel saraf (neuron). Dunia anak adalah dunia
bermain bahwa hampir sebahagian besar waktu kehidupannya di isi
dengan bermain. Aspek aspek yang harus dikembangkan dalam
pendidikan usia dini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Menteri anak Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Pasal 1
butir 2 bahwa Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak
Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang
kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan
dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisikmotorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.18
Penyair amerika abad ke-20 Marianne Moore mengatakan
bahwa pikiran “sesuatu yang bernyanyi”. Bagaimana cara pikiran ini
berkembang telah menarik perhatian banyak psikologi. Salah
satunya Penyair Noah Perry pernah bertanya, “Siapa yang tahu
pikiran anak-anak?” Psikolog Swiss Jean Piaget (1896-1980) tahu
lebih banyak ketimbang orang lain. Mengkonsep Proses Kognitif.
Yakni dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak
menggunakan skema (kerangka kognitif atau kerangka referensi).
Sebuah skema (schema) adalah konsep atau kerangka yang eksis
di dalam pikran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan
menginterpretasikan informasi. Skema bisa merentang mulai dari
skema sederhana (seperti skema sebuah mobil) sampai skema
17

Anonim, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya
(Semarang: PT KArya Toha Putra, 1989) Hal. 421
18
Anonim, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan No.137, Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014)
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kompleks (seperti skema tentang apa yang membentuk alam
semesta). Anaka usia enam tahun yang mengetahui bahwa lima
mainan kecil dapat disimpan di dalam kotak kecil berukuran sama
berarti ia sudah memanfaatkan skema angka atau jumlah. Minat
Piaget

terhadap

skema

difokuskan

pada

bagaiman

anak

mengorganisasikan dan memahami pengalaman mereka. 19
Kemampuan anak memecahkan masalah matematika,
menguasai dua bahasa sekaligus, terampil bermain piano dan
menguasai bidang lainnya pada usia sekolah dasar adalah hasil
perpaduan antara faktor kematangan , belajar dan pengalaman.
Para peneliti dalam bidang perkembangan kongnitif yang lainnya.
Seperti

Menurut

Vygostsky,

terdapat

dua

faktor

yang

mempengaruhi perkembangan kognitif manusia yaitu (1) interaksi
sosial dan (2) bahasa. Teori perkembangan yang dirumuskan
Vygotsky adalah sociocultural theory of development. “Sociocultural
theory of development emphasizes the crucial influence that social
onteraction and language, embedded within a cultural context, have
on cognitive development” (Eggen dan Kauchak, 2004). Dan juga
terdapat tiga faktor yang tidak kalah penting yang memberi dampak
terhadap perkembangan kognitif—interaksi sosial, bahasa dan
budaya—yang saling berkaitan dan secara skematis.20
Termasuk belajar melalui bermain merupakan satu teknik
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada anak usia
dini.

Dengan

melalui

teknik

ini

juga

akan

mendatangkan

kesenangan dan kepuasan kepada mereka dalam suatu program
yang hendak disampaikan. Misalnya, melalui bermain anak-anak
akan dapat menguasai perkembangan dan keterampilan fisik dan

19

John W Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), Hal 43,
46.
20
Nyoman Surna- Olga D.Pandeirot, Psikologi Pendidikan 1, (Jakarta: Erlangga, 2014)
Hal 43, 83
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penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan, serta peraturan tata
behasa.21
Dunia anak adalah dunia bermain, melalui bermain anak
memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan
kognitif, sosial, emosi dan perkembangan fisik. Melalui Kegiatan
bermanin dengan berbagai permainan anak diransang untuk
berkembang secara umum baik perkembangan berfikir, emosi
maupun sosial. Sebagaimana Dr. Mari Montessori menciptakan alat
permainan edukatif yang memudahkan anak mengingat konsepkonsep yang akan dipelajari tanpa perlu bimbingan sehingga
memungkinkan

anak bekerja

secara

mandiri.

APE

ciptaan

Montessori berupa Puzzle yang berbentuk geometri.Jenis APE
yang dikembangkan di Indonesia yang berakar dari konsep
Montessori, diantaranya papan bentuk bidang I, dan papan bentuk
bidang II serta kantong kentrampilan tangan untuk melatih
kemandirian.22
Alat permainan edukatif yang memancing perkembangan
kognitif

anak

usia

dini.

Yang

bentuknya

belajar

sambil

bermain.Salah satunya tangramsebentuk puzzle yang dapat
diubah-ubah karena tangram dapat dibentuk sesuai keinginan
pemain, tidak seperti puzzle biasa yang hanya dibentuk menjadi
satu bentuk tertentu saja. Saat anak memanipulasi geometri pada
tangram, mereka belajar mengetahui posisi, lokasi dan struktur,
pada akhirnya meningkatkan kecerdasan visual spasial mereka
yang

merupakan

dasar

pengetahuan

geometri

pada

awal

masaanak-anak (Lee, Lee & Collins, 2015).23

21

Ahmad susanto dkk, Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 97.
Hasnida , Media Pembelajaran Kreatif, (Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media, 2014),
Hal 163, 167.
23
Desy Arrumy Sari dkk, Jurnal; Pengaruh Tangram Terhadap Kecerdasan Visual Pada
Anak Usia 5-6 Tahun, (Universitas Sebelas Maret, hal 4)
22
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Taman Kanak-kanak Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung
Jabung Barat menerapkan semua aspek perkembangan PAUD,
termasuk salah satunya perkembangan kognitif. Namun menurut
peneliti perkembangan kognitif pada anak usia dini TK Negeri Kuala
Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat masih belum sampai pada
kata optimalisasi, karena masih terdapat banyak anak yang belum
mengetahui kegunaan dan manfaat dalam menggunakan alat
permainan edukatif tangram

tersebut. Lalu bagaimana dengan

hasil penglihatan sementara
mengelompokkan

dan

di lapangan

menyusun

secara

ketika anak-anak
berantakkan

alat

permainan tangram.
Taman Kanak-kanak Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung
Jabung Barat, juga sudah menyiapkan tangram sebagai alat
pembelajaran, namun masih kurang memanfaatkannya ke arah
perkembangan kognitif anak dan tangram juga masih kurang
beragam padahal menurut penulis model tangram yang sudah
banyak tersedia dimana-mana. Dan karenanya membuat anak usia
dini mengambil sekedar untuk diacak-acak sembarangan, dan
disusun dengan tidak memiliki arti untuk perkembangan kognitif
mereka. Dan minimnya cara guru dalam pengunaan alat permainan
edukatif tangram yang kekurangan itu berupa teknik dalam
pendekatan pembelajarannya saja. Sehingga berdampak kepada
anak merasa tidak bergairah dan sedikit gerah untuk bermain
sambil belajar.
Kemudian

peneliti

memperoleh

data

hasil

observasi

mengenai perkembangan kognitif pada anak usia dini. Berdasarkan
Kriteria penilaiian yang dibuat peneliti di TK Negeri Pembina 3
Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat. Dengan memberi
bintang

sebagai

symbol

BB

belum

berkembang,MB

mulai

berkembang,BSH berkembang sesuai harapan, BSB berkembang
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sangat baik. Penilaian perkembangan kognitif anak dalam bermain
tersebut mengacu pada tabel berikut:
Tabel. 1.1 Indikator pra-siklus Penilaian Perkembangan Kognitif anak
usia dini dalam penggunaan alat permainan tangram
NO

NAMA SISWA

Indikator Penilaian Pra-siklus
1

2

1

Aisyah Fitri

MB

2

Annisa Safitri

MB

3

Athifa Farhan W

4

Azka pranaja syafa

5

Genta Garda Nata

BB

6

Laula Nikmatul Maula

BB

7

M.Fauzan

BB

8

M.Noufal Al-Thafaris

9

Maisyara Salsabila

BB

10

M.Hafis AL-Habsi

BB

11

M.Raska Prayoga

12

M.Ardhabilly

13

Naila Pauziah

3

4

BB
MB

MB

MB
BB
MB

Adapun aspek-aspek yang menjadi penelitian oleh penulis
pada saat mengujinya ke lapangan sebagai berikut:
NO Aspek yang dinilai
1

Apabila mau menyusun tangram namun belum ada bentuk
(BB)

2

Apabila sudah mau mengikuti seperti yang dicontohkan guru
namun belum semua kepingan dipakai (MB)

3

Apabila tangram yang dibentuk anak sama bentuknya
dengan yang di contohkan oleh guru (BSH)

13

4

Apabila anak sudah dapat bermain tangram dan mampu
K
membuat
bentuk yang berbeda dari contoh yang diberikan

e

guru (BSB)

K
keterangan
BB

: Belum Berkembang

MB

: Mulai Berkembang

BSH : Berkembang Sesuai Harapan
BSB : Berkembang Sangat Baik
Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa tingkat
pencapaian perkembangan anak dalam kemampuan kognitif belum
ada yang berkembang sesuai dengan yang diharapkan pada
indikator.Ada 7 anak yang belum berkembang (BB), dan 6 anak
mulai berkembang (MB), kategori berkembang sesuai harapan
(BSH) dan berkembang sangat baik (BSB) belum ada.
Berdasarkan tingkat perkembangan anak tersebut maka
kognitif anak masih dikatakan belum berkembang sesuai harapan.
Dan perlu pengamatan lanjutan untuk memperbaiki dan melihat
perkembangan
berdasarkan

kognitif

anak

usia

dini

tersebut.

fenomena

yang

ada

peneliti

ingin

Kemudian
melakukan

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan kognitif
anak usia dini melalui alat permainan edukatif tangram.
Hasil grand tour pada TK Negeri 3 Kuala Tungkal Kab.
Tanjung Jabung Barat dari bulan November 2018 sampai Maret
2019 menunjuukkan bahwa kemampuan kognitif anak belum
sampai

pada

kata

berkembang

sesuai

harapan

apalagi

berkembang sangat baik., hal ini dikarenakan pertama: kurang
optimalnya perencanaan pembelajaran, terlihat pada proses
pembelajaran guru baru menentukan kegiatan yang akan dilakukan
oleh anak pada hari itu, sehingga guru tidak punya kesempatan
membuat atau menyediakan APE yang cocok untuk kegiatan pada
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hari itu. Kedua guru kurang memanfaatkan dan menggunakan
APE. Ketiga kurang menarik dan kurang beragamnya APE belajar
yang digunakan. Dari latar belakang yang sudah dikemukakan
diatas maka dalam rangka meningkatkan proses dan hasil serta
memotivasi minat belajar anak agar daya kognifnya lebih pesat
tumbuh kembangnya. Maka Peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Penggunaan alat permainan edukatif
tangram dalam pengembangan kognitif anak usia dini di TK
Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat”

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diajukan satu
pertanyaan

pokok

yaitu:

Bagaimanakah

penggunaan

alat

permaianan edukatif tangram dapat mengembangkan kognitif anak
usia dinidi TK Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat
Dari pertanyaan pokok tersebut , maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengembangan kognitif anak dalam penggunaan
alat permainan edukatif tangram di TK Negeri 3 Kuala Tungkal
Kab. Tanjung Jabung Barat?
2. Apakah dengan menggunakan alat permainan edukatif tangram
dapat mengembangkan kognitif anak usia dini di TK Negeri 3
Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimanakah meningkatan pengembangan kognitif anak
melalui alat permainan edukatif tangram di TK Negeri Pembina
3 Kuala Tungkal Kab.Tanjung Jabu g Barat?
C. Batas dan Fokus Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas,
yang berfokus pada penggunaan alat permainan edukatif tangram
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dalam perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Negeri 3
Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat.
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
perkembangan kognitif anak usia dini di TK Negeri 3 Kuala
Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat. Dan secara khusus
penelitian ini bertujuan untuk:
a. Untuk memahami bagaimana proses penggunaan alat
permainan edukatif tangram dalam mengembangkan kognitif
anak usia dini di TK Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung
Jabung Barat.
b. Untuk

memahami

apakah

dengan

penggunaan

alat

permainan edukatif tangram dapat meningkatkan kognitif
anak usia dini di TK Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung
Jabung Barat.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian

yang

akan

dilakukan

ini

di

harapkan

dapat

memberikan pengetahuan, wacana dan bahan kajian sebagai
berikut:
a. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak
manfaat bagi khasanah keilmuan khusunya terkait dengan
pengembangan kognitif anak.
b. Secara praktis
Penelitian secara praktis dapat memberikan manfaat dan
nilai tambah berbagai pihak yaitu:
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1) Bagi anak, malalui pengguanaan alat permainan
edukatif tanggram dapat mengembangkan kognitif
anak
2) Bagi guru, dapat menjadi refrensi, masaukan dalam
proses pebelajaran dalam kelas terutama dalam
pengembangan kognitif anak
3) Bagi peneliti, merupakan tambahan pengetahuan
khusunya di bidang pendidikan taman kanak-kanak
dalam penggunaan alat permainan edukatif tangram
dalam pengembangan kognitif anak.
4) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi sumber
referensi dan inspirasi bagi penulis yang lain agar
tertarik untuk meneliti halyang sama dengan objek
yang berbeda di masa yang akan datang.
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BAB II
LANDASAN TEORI,KONSEP MODEL TINDAKAN YANG DIGUNAKAN
DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan teori
1. Alat permainan Edukatif
a. Pengertian Alat Permainan Edukatif
Istilah alat permainan edukatif memiliki dua makna
pokok, yaitu alat permainan dan edukatif. Alat permainan adalah
semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi naluri
bermainnya. Adapun kata edukatif mempunyai arti nilai-nilai
pendidikan. Maka jika dipadukan alat permainan edukatif adalah
segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana bermain
yang sekaligus bermanfaat bagi perkembangan anak. Dalam
istilah yang lebih sederhana alat permainan edukatif dapat
dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
belajar anak melalui aktifitas bermain.24
Alat permainan edukatif adalah alat permainan yang
sengaja

dirancang

secara

khusus

untuk

kepentingan

pendidikan. Berkaitan dengan alat permainan untuk anak TK
maka pengertian alat permainan edukatif untuk anak TK adalah
alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan
aspek-aspek perkembangan anak TK.
Permainan edukatif merupakan sebuah bentuk kegiatan
yang mendidik yang dilakukan dengan menggunakan cara
permainan yang bersifat mendidik.25Ismail mengemukakan APE
sebagai sarana yang dapat merangsang aktifitas anak untuk
mempelajari

24

sesuatu

tanpa

disadari

oleh

anak,

baik

M. Fadillah, Bermain dan Permainan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 56
Hasnida, Media Pembelajaran Kreatif (Jakarta TImur: PT Luxima Metro Media, 2015),
hal. 161-162
25
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menggunakan teknologi modern, teknologi sederhana maupun
yang tradisional.26
Dalam perencaan guru harus melihat tujuan yang akan
di capai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya
tujuan tersebut, serta strategi belajar mengajar yang sesuai
untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terpenting media tersebut
disajikan diruangan kelas dimana guru dan siswa hadir
bersama-sama, berinteraksi secara langsung ( face to face).
Tentu saja APE yang digunakan di kelas adalah yang
memungkinkan dilihat dari sisi biaya , berat dan ukuran,
kemampuan siswa dan guru untuk menggunakannya, dan tidak
membahayakan bagi penggunanya. Dalam kontek ini APE
harus praktis, ekonomis mudah untuk digunakan ( user
friendly).27
Agama islam juga mengajarkan kepada kita tentang
perlunya suatu alat dalam belajar yaitu terdapat dalam Alquran
Surat Al- Jumuah ayat 2 yang berbunyi:
۟ ُوً ِم ْن ُه ْم يَتْل
ً ُه َُو ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ْٱْلُمِيِۦنَ َرد
ب َو ْٱلحِ ْك َمةَ َوإِن
َ َ علَ ْي ِه ْم َءا َٰيَتِهِۦ َويُزَ كِي ِه ْم َويُعَ ِل ُم ُه ُم ْٱل ِك َٰت
َ وا
َٰ َ وا مِن ََ ْب ُل لَفِى
۟ ُكَان
ين
ٍ ض َل ٍل ُّم ِب
Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf
seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan
ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka
dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah
(As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya
benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”(QS. AlJumuah:2)28

26

Tadkiroatun Musfiroh dan Sri Tatminingsih, Bermain dan Permainan Anak,
(Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hal. 6.21
27
Daryanto, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hal. 206
28
Anonim:Departemen Agama Republik Indonesia,Op.Cit.,Hal.932
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Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa ayat-ayat
Allah merupakan alat yang dengannya dapat mensucikan hati
dan mengajarkan manusia untuk selalu di jalan-Nya dan
terhindar dari kesesatan.

b. Manfaat Alat Permainan Edukatif
Alat permainan edukatif merupakan bagian integral dalam
pembelajaran anak usia dini. Oleh karena itu keberadaanya
sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang
menyenangkan, bermakna, dan bermutu bagi anak-anak.
Dengan demikian, makna guru PAUD perlu mempersiapkannya
dengan baik dan terencana.
Tersedianya alat permainaan edukatif

yang memadai

tentu saja akan mendukung proses interaksi antara guru dan
anak

memperoleh

kesempatan

yang

banyak

untuk

mengembangkan minat,kreatifitas, dan imajinasinya dengan
memanipulasi alat-alat permainan yang disediakan. Dan ini
sangat

perlu

diperhatikan

oleh

pendidik

untuk

kreatif

menggunakan alat dalam pembelajaran, karena hal ini juga
mengurangi kejenuhan anak dalam belajar, sehingga anak
memang belajar dengan senang hati. Untuk itu disni peran
pendidik sangat menentukan, sebagaimana Rasulullah SAW
bersabda:
ْ مِّن
ْ ُ الر ُج ُل َولَ َدهُ َخيْ ٌر لَه
ق بِّصَاع
َ َوقَا َل
َ ص َّد
َ َ أن يَت
ِّ :س ََل ُم
َ {ِل ْن يُؤَد
َّ عَِ ْي ِّه الص َََّلةُ َوال
َّ ِّب
Artinya: “Seseorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik
dari pada ia bersedekah dengan satu sha”.(H.R. Tirmidzi)29
Secara

khusus

alat

permainan

edukatif

memiliki

beberapa manfaat jika digunakan secara tepat yaitu:30
29

Guru Pendidikan Anak USia Dini dalam Persepektif Pendidikan Islam. Diunduh tgl 1-52018.
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1)

Melengkapi isi atau materi yang terdapat pada buku
melalui perlasan dengan sumber-sumber lain seperti
manusia, binatang, tanaman dan sumber-sumber lain
berupa benda atau bukan benda yang diperlukan melalui
pendekatan yang menyeluruh.

2) Membantu menjelaskan dan menyederhanakan konsep-

konsep yang sulit dipahami.
3)

Memotifasi belajar anak.

4) Mengembangkan kreatifitas anak.
5)

Menyediakan pengalaman langsung sesuai dengan
kenyataan

yang

ada

pada

lingkungan

fisik

dan

lingkungan sosial
6)

Memperkenalkan berbagai variasi belajar dan mengajar.

7)

Membantu

mengatasi

keterbatasan

kelas

dengan

membuat yang tidak dapat diakses menjadi mudah
diakses.
8)

Mendorong

partisipasi

aktif

dalam

pembelajaran,

khususnya pada saat mereka mengobservasi, menguji
dan memanipulasi sumber sumber belajar yang tersedia
9)

Mengefisienkan

biaya

pengadaan

sumber-sumber

belajar
10) Membantu memberi kepuasan terhadap rasa ingin tahu

anak
Proses belajar anak usia dini melalui bemain. Hubungan
antara bermain dan belajar pada latar pendidikan selalu sukar
dipahami. Namun demikian studi menunjukkan bahwa ada potensi
nyata bermain dan aktifitas bermain mendukung kematangan
pengetahuan, keterampilan dan pemahaman anak usia dini dan

30

Badru zaman dan Asep Hermawan, Media & Sumber Belajar PAUD (Tanggerang
Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hal. 5 . 13-5.18
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bahwa anak- anak menciptakan pengetahuan mereka ketika
bermain.31
Menurut freud dan Erikson bermain membantu anak
menguasai kecemasan dan konflik. Karena ketegangan mengendur
dalam permainan, anak tersebut dapat menghadapi masalah
kehidupan. Permainan memungkinkan anak menyalurkan kelebihan
energi

fisik

dan

melepaskan

emosi

yang

tertahan,

yang

meningkatkan kemampuan si anak untuk menghadapi masalah.
Hingga derajat tertentu, fungsi permainan ini menginspirasi
perkembangan terapi permainan, dimana terapi menggunakan
permainan untuk memungkinkan anak melepaskan rasa frustasi
dan memberikan kesempatan untuk menganalisis konflik anak dan
cara anak mengatasinya.32
Permainan penting bagi kesehatan anak kecil. Permainan
mengendurkan ketegangan, mempercepat perkembangan kognitif
dan meningkatkan eksplorasi. Bermain menaikkan kemungkinan
anak untulk saling berinteraksi dan berbincang. Selama interaksi ini
anak-anak mempraktikkan peran yang akan mereka emban kelak
dalam kehidupan.33
Sedangkam menurut Froebel, bermain adalah kegiatan
manusia paling murni dan paling spiritual pada tahap apapun. Ada
banyak interpretasi dan diskusi tentang mernainkan yang penting
pada pembelajaran dan perkembangan anak. Bermain percakapan
berbagai aspek, seperti aktivitas fisik, tugas manipulatif, permainan
verbal, humor dan interaksi bersama tentang dunia dan memahami
lingkungan kita. Motivasi bermain telah membuat para praktisi dan
akademisi tertarik dan ada sejumlah penjelasan. Teori bermain
klasikal meliputi:
31

Pat Broadhead, Justine Howard dan Elizabeth Wood, Bermain dan Belajar pada Usia
Dini (Jakarta: Indeks, 2017) hal. 59
32
John W. Santrock, Perkembangan Anak,(Erlangga, 2007), hal. 216
33
Ibid., Hal. 217
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1) Teori

energi

surplus

dimana

realisasi

kelebihan

energi

mengambil bentuk aktifitas bermain tanpa tujuan
2) Teori relaksasi dimana bermain menjadi sarana dimana energi

dapat diisi ulang, misalnya istirahat sejenak dimana anak-anak
dapat berlari dan berolah raga setelah duduk di tugas formal
untuk memungkinkan mereka memperbaharui energi mereka
untuk bekerja.
3) Teori praktik yang di identifikasi oleh Karl Groos, dimana anak-

anak bermain untuk melatih keterampilan yang akan mereka
buthkan dimasa dewasa, misalnya ibu yang merawat anak, atau
kunjungan ke dokter.
4) Teori rekapitulasi dimana anak-anak melatih aktifitas nenek

moyang kita, sehingga membersihkan diri dari kebutuhan untuk
mengekspresikan perileku primitif seperti dimasa dewasa,
misalnya ketika bermain perkelahian atau mengejar.34
Menurut Adang Ismail beberapa hal yang menjadikan alasan
mengapa alat permainan edukatif penting bagi anak usia dini
adalah:
1) Permainan

terhadap

edukatif
totalitas

dapat

meningkatkan

kediriannya

atau

pemahaman

mengembangkan

kepribadian anak.
2)

Permainan

edukatif

dapat

meningkatkan

kemampuan

berkomunikasi anak
3)

Permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan anak
untuk menciptakan hal-hal baru.

4)

Permainan

edukatif

dapat

meningkatkan

kemampuan

berpikir anak
5)

Permainan edukatif dapat mempertajam perasaan anak.

6)

Permainan edukatif dapat memperkuat rasa percaya diri
anak

34

Pat Beckley, Learning in Early Childhood (Singapore: 2012), hal. 23
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7) Permainan edukatif dapat merangsang imajinasi anak.
8)

Permainan edukatif dapat melatih kemampuan berbahasa
anak.

9)

Permainan edukatif dapat melatih Kognitif dan motorik kasar
anak

10) Permainan edukatif dapat membentuk moralitas anak.
11) Permainan edukatif dapat melatih keterampilan anak.
12) Permainan edukatif dapat mengembangkan sosialisasi anak.
13) Permainan edukatif dapat membentuk spiritualitas anak.35

c. Tujuan Alat Permainan Edukatif
. Banyak permainan yang membutuhkan gerak dasar
lokomotor dan menyediakan sarana yang menyenangkan untuk
berlatih

gerakan-gerakan

ini.

Dalam

suatu

lingkungan

permainan yang baik ada beberapa tujuan yang dapat tercapai
yaitu:
1)

Ranah psikomotor
a)

Memungkinkan anak menggunakan otot-ototnya dengan
potensi

perkembangannya,

yaitu

menghasilkan

pengembangan dan kontrol otot yang baik.
b) Anak

dapat

mengembangkan

kemampuan

berlari,

bermanuver,mulai dan berhenti bergerak dengan control
penuh.
c)

Anak akan belajar mengelola dan mengontrol tubuh
dalam tekanan kompetisi.

2)

Ranah kognitif
a) Anak

mampu mencapai kesiapan mental ketika ia

bereaksi secara strategis pada situasi permainan.

35

M.Fadillah, Op.Cit., hal. 61-62
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b) Anak

akan

belajar

mengerti

peraturan

dan

dapat

menerapkan pengetahuan ini pada permainan lain yang
tidak diawasi guru.
3)

Ranah Afektif
a) Anak akan belajar bermain dengan anak lain dalam situasi

sosial tanpa berkelahi.
b) Anak akan mengerti dan merasakan kebutuhan bermain

dengan jujur dan sportif.
c) Anak akan mengerti dirinya dan orang lain.36

Kemudian dalam penelitian berfokus pada ranah kognitif.
d. Syarat-Syarat Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan
Alat Permainan Edukatif
Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan
alat permainan edukatif sebagai berikut:37
1. Bentuk dasar
a) Benar dipandang dari sudut keilmuan
b) Mempunyai ukuran yang proposional
c) Sesuai

dengan perkembangan

anak dalam proses

pembelajaran
d) Kuat dan mudah dipelihara serta mudah dibersihkan
e) Mempunyai pola dasar yang sederhana
f) Mudah dan ringkas untuk disimpan/disusun
g) Mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri
2. Konstruksi
a) Kuat dan tahan lama
b) Udah dibuat secara masal
c) Tidak membahayakan
d) Mudah digunakan
36
37

Bambang Sujiono, Op.Cit. Hal. 10.2
Yuliani Nurani Sujiono, dkk, Op. Cit., hal. 8.21
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e) Menggunakan bahan yang mudah didapat dan sesuai
dengan lingkungan
3. Estetika dan keindahan
a) Bentuk estetis
b) Ukuran sesuai
c) Warna dan kombinasi sesuai
e. Jenis-Jenis Alat Permainan Edukatif
Anak usia prasekolah biasanya bermain dengan
menggunakan alat permainan, tetapi dengan bertambahnya
usia maka kegiatan bermaindengan benda-benda menurun.
Pada akhir usia prasekolah, anak-anak biasanya melakukan
bermain konstruktif, bermain membuat suatu bentuk atau
bangunan. Benda-benda yang ditemui akan diperlakukan
secara simbolis atau bermain dengan beberapa aturan.38
Jenis-jenis alat permainan edukatif untuk anak TK
beraneka ragam yang telah di kembangkan, diantaranaya
berdasarkan alat permainan yang diciptakan oleh para ahli
yaitu:
1. APE untuk kemampuan berbahasa
Peabody APE yang dikembangkan oleh kakak
beradik Elizabet Peabody yang terdiri dari dua boneka
tangan yang berfungsi sebagai tokoh mediator yaitu
tokoh P.Mooney dan Joy. Boneka tersebut dilengkapi
papan magnet, gambar-gambar, piringan hitam berisi
lagu dan terima cerita serta kantong pintar sebagai
pelengkap.
pengetahuan

APE

karya

dasar

Peabody

yang

ini

mengacu

memberikan
pada

aspek

pengembangan bahasa yaitu kosa kata yang dekat
38

Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2008), hal. 108
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dengan anak, oleh karena itu tema yang dipilih dan
diramu harus relevan dengan pengetahuan dan budaya
anak setempat.
2. APE ciptaan Montessori
Dr. Maria Montessori menciptakan alat permainan
edukatif yang memudahkan anak mengingat konsepkonsep yang akan dipelajari tanpa perlu membimbing
sehingga memungkinkan anak bekerja secara mandiri.
APE ciptaan Montessori berupa puzle yang berbentuk
geometri. Jenis APE yang dikembangkan diindoonesia
yang berakar dari konsep Montessori, diantaranya papan
bentuk bidang , dan papan bentuk bidang II, serta
kantong keterampilan tangan untuk melatih kemandirian
3. Balok Cruissenaire
George
Cruissenaire
berhitung

Cruissenaire
untuk

anak,

menciptakan

mengembangkan

pengalanan

balok

kemampuan

bilangan

dan

untuk

meningkatkan keterampilan anak dalam bernalar. Balok
Cruissenaire juga dikembangkan sebagai salah satu jenis
APE untuk anak TK di Indonesia walaupun ukuran dan
warnanya telah dimodifikasi sedemikian rupa.
4. APE ciptaan Freobel
Freobel memiliki alat khusus yang dikenal
dengan balok Blocdoss, APE ini berupa balok bangunan
yaitu suatu kotak besar berukuran 20 x 20 cm yang
terdiri dari balok-balok sebagai ukuran yang merupakan
kelipatannya. Balok Blocdoss dengan istilah kotak kubus
dalam program pendidikan TK di Indonesia. Kotak kubus
pun banyak digunakan sebagai salah satu jenis APE
untuk melatih motorik dan daya nalar anak. Seiring
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dengan perkembangan zaman, Tangram merupakan
pengembangan dari permainan balok.39
f. Alat Permainan Edukatif Tangram
Tangram merupakan APE yang tahan lama
karena terbuat dari potongan kertas gabus, triplek, atau
kayu. Selain dapat dijadikan permainan yang menarik,
melalui permainan tangram anak juga akan lebih
menyukai geometri sebagai bentuk yang menyenangkan
dan dapat memberikan kesengan pada anak saat
bermain karena anak dapat mengeluarkan ide-ide dalam
bermain dengan bentuk geometri.40 Dengan tangram
anak dapat berlatih mengkonsepkan informasi yang
terserap dalam kognisi. Tangram merupakan alat
permainan edukatif yang menarik bagi anak sehingga
anak

merasa

tertantang

untuk

menyusun

atau

membentuknya serta menghilangkan rasa jenuh anak.
Menurut Ramaraj dan Nagammal, tangram
adalah puzzle cerdas dan imajinatif, dibangun dengan
potongan bangun persegi (bangun geometri) yang
disebut dengan tans. Permainan ini unik dengan
kemampuan yang dapat berubah menjadi berbagai
bentuk yang menawan, elegan dan canggih. Permainan
imajinatif yang dapat berubah menjadi berbagai macam
bentuk membuat visualisasi anak terstimulasi. Imajinasi
anak dapat lebih berkembang dengan pikiran bebasnya
dalam membuat tangram.Selain itu ada model yang

39

Yuliana, M. Syukri, Halida, Pemanfaatan Permainan Tangram Untuk Pengembangan
Kecerdasan Visual Spasial di TK, PG-PAUD FKIP Untan
40
Rizki Itawari, Anizar Ahmad, Fakhriah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Anak
Usia Dini,(Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Indonesia) 2(1): 62-69
Mei 2017
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lebih spesifik Tangram menurut Tian (Siew & Chong,
2014) adalah satu set dari blok yang berisi 5 segitiga,
sebuah persegi dan sebuah jajaran genjang, ini dapat
digabungkan bersama-sama dengan berbagai cara
untuk membuat bentuk baru seperti burung dan angsa.
Ada pula yang mengenalkan geometri, tangram juga
mengenalkan bentuk-bentuk hewan yang dapat menarik
perhatian anak. Tangram juga dapat dibentuk menjadi
angka ataupun huruf.41
Tanggram juga

merupakan

alat

permainan

edukatif yang sifatnya menumbuhkan perkembangkan
kognitif pada anak usia dini. Karena merupakan kegiatan
pembelajaran perkembangan kognitif yang menuntut
kemampuan berpikir mulai dari yang paling sederhana
hanva sekadar tahu sampai kepada yang paling
kompleks yaitu memberikan penilaian tentang sesuatu
baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak
bermanfaat.
g. Manfaat pengunaan Alat permainan Tangram
Tangram memberikan kesempatan pada pemain
(segala usia, baik anak-anak hingga orang dewasa)
untuk menggunakan permainan ini sebagai alat peraga
guna membentuk pengertian akan ide-ide geometri, juga
mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini.
Mereka

dapat

menggerakkan

kepingan-kepingan

Tangram untuk menyadari relasi bentuk geometri tiap
keping, dan juga mempelajari mengenai pembalikan,
pemindahan, dan perputaran (refleksi, rotasi, dan
pemindahan posisi). Hal ini memberikan gambaran
41

Desy Arrumy Sari dkk, Op.Cit., hal.5
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nyata

bagi

mereka

yang

orientasi

belajarnya

menginginkan adanya perkembangan kognitif anak usia
dini.
Dengan memindah-mindahkan ketujuh kepingan
yang ada, kita dapat menciptakan berbagai bentuk yang
sangat banyak. Ini adalah awal mula/dasar untuk
mengerti akan luas (area) dan garis keliling. Kongruensi,
persamaan dan simetri yang juga dapat dipelajari
menggunakan

Tangram.

Kita

bahkan

juga

dapat

menggunakan Tangram untuk menghitung luas tanpa
menggunakan rumus.
Para

ahli

berendapat

bahwa

Tangram

bermanfaat bagi anak-anak dalam berbagai hal, di
antaranya:
1) Mengembangkan rasa suka terhadap geometri
2) Mampu membedakan berbagai bentuk
3) Mengembangkan perasaan intuitif terhadap bentukbentuk dan relasi-relasi geometri
4) Mengembangkan kemampuan rotasi spasial
5) Mengembangkan kemampuan pemakaian kata-kata
yang tepat untuk memanipulasi bentuk (misalnya
'membalik', 'memutar'. 'menggeser')
6) Mempelajari apa artinya 'kongruen; (bentuk yang
sama dan sebangun)
Selain

itu,

Tangram

dapat

juga

menjadi

pengalaman multi-kultural bagi para pelajar (khususnya
anak usia dini). Ada beberapa kegiatan seni bahasa
yang berpusat seputar Tangram, sehingga di sini terjadi
hubungan
42

inter-disipliner

bidang

ilmu.42

Dengan

https://nurulrakuen.blogspot.com/2013/07/permainan-tangram.html. Diakses pada
tanggal 3 Mei 2019, pukul 22. 51 WIB
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demikian proses pengembangan kognisi anak usia dini
melalui

permainan

alat

edukatif

tangram

bisa

bermanfaat begitu signifikan. Asal di dalam proses
pendekatan

pembelajaran

yang diberikan

pendidik

memantau betul cara penggunaannya.

h. Cara menggunakan Alat permainan tangram
Berdasarkan penjelasan mengenai teori-teori alat
permainan tangram yang disebutkan oleh para ahli. Alat
Permainan tangram sekarang bisa dilihat di toko buku
dan toko permainan anak-anak, lengkap dengan buku
petunjuknya.

Kadang-kadang

dengan

nama

“Bujursangkar Ajaib”. Untuk siapa saja yang melihat
permainan itu, yang menyolok adalah hadirnya bentukbentuk dasar geometri datar (Ilmu Ukur Bidang). Tiap-tiap
keping

memiliki

bentuk

segitiga

siku-siku

bangun

keping

dasar,

yaitu

bujursangkar,

samakaki, atau jajaran
itu

bersama-sama

genjang,

membentuk

bujursangkar. Dan sekarang sudah tersedia jugapada
setiap taman kanak-kanak PAUD. Termasuk di TK Negeri
3 Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.
Perlu diketahui aturan dasar alat permainan
edukatif tangram adalah dengan cara menghubungkan
sisi-sisi ketujuh tan (semua tan harus digunakan) dan tiap
tan tidak boleh saling tumpang tindih. Kemampuan
kognisi tertentu atau khusus tidaklah dibutuhkan untuk
bisa bermain tangram – cukup dengan kesabaran, waktu
dan

imajinasi

tiap

anak

usia

dini

akan

dapat

31

memecahkan

cara

membuat

sesuatu

bentuk

atau

menciptakan model imaginer baru.43
Model permainan tangram digunakan dengan cara
merangkaikan potongan tangram dengan menempelkan
bagian sisi yang sama panjang sehingga terbentuk
bangun geometri yang dikehendaki oleh pemainnya.
Untuk menerapkannnya dikelas, seorang pendidik
bisa menemani masing-masing anak usia dini untuk
menjiplak bangun pada tangram dengan kertas yang
agak tebal. Kemudian gunting dan gunakan untuk
membuat bangun-bangun geometri. Instruksi kepada
anak usia dini misalnya sebagai berikut.
a) Dengan 3 bangun bentuklah bangun geometri baru.
b) Dengan 4 bangun bentuklah bangun geometri baru.
c)

Susunlah semua potongan tangram tersebut menjadi
bentuk yang disenangi.44
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas,

maka yang dimaksud dengan alat permainan edukatif
tangram adalah penggunaan alat berbentuk geometri,
baik

berupa

bangunan

binantang-binatang

dan

angka,
lain

simbolik

gambar

sebagainya.

Dapat

meningkatkan proses perkembangan kognitif anak usia
dini yaitu bermain sambil belajar, sehingga anak
memperoleh

informasi

dan

meningkatkan

berbagai

macam aspek perkembangan anak usia dini yang lain.
Barangkali dapat disimpulkan bahwa alat permainan
edukatif

tangram

sangat

tepat

digunakan

pada

pendekatan pembelajaran anak usia dini.
43

https://matheducation969.wordpress.com/2016/12/12/tangram/ . Diakses pada tanggal
1 Mei 2019, 23.12 WIB.
44
https://fauziahnurulhakiqi.blogspot.com/2013/12/alat-peraga-tangram.html Diakses
pada tanggal 1 Mei 2019, 23.45 WIB.

32

2. Perkembangan Kongnitif Anak usia dini
a. Pengertian perkembangan kognitif
Pada usia dini terutama saat berumur

1-5 tahun .

Perkembangan membaca dan berfikir anak itu kalau dalam
dunia psikologi disebut kognitif.

Bagaimana melihat proses

masuknya persepsi terhadap informasi-informasi yang masuk
ke dalam otaknya. Barangkali bila disebutkan menjadi lebih
simple itulah pengetahuan, atau pemahaman terhadap sesuatu
yang dari tidak tahu sebelumnya menjadi tahu.
Proses
berkembang

masuknya
sesuai

informasi-informasi

tersebut

tahapan-tahapannya.

Melewati

pembelajaran yang modelnya bermacam-macam dan teknik
yang beranekaragam pula.

Neisser (1967) menunjukkan

dengan tepat “istilah kognisi mengacu pada seluruh proses di
mana input sensorik diubah, dikurangi, dimaknai,

disimpan,

diambil kembali, dan digunakan. Jelaslah bahwa kognisi
dilibatkan dalam keseluruhan hal yang mungkin dilakukan
manusia;

bahwa

seluruh

fenomena

psikologis

adalah

fenomena kognitif.45
Ada beberapa tokoh yang merumuskan teori kognitif
berdasarkan hasil penelitian mereka masing-masing.Beberapa
tokoh yang terkenal yaitu:
1. Teori Kognitif Jeans Pianget
Tahap-tahap perkembanga yang dirumuskan oleh Jeans
Piaget berhubungan dengan pertumbuhan otak.Menurut
piaget

otak

manusia

sepenuhnya.Piaget

tidak

mendeskripsikan

berkembang
ad

perkembangan kognitif
a.Tahap Sensorimotor(usia 0-2 tahun)
b.Tahap Praoperasional(usia 2-7 tahun
45

Robbert L.SOLSO dkk. Psikologi Kognitif. (Jakarta: Penerbit Erlangga), hal.10

4tahap

33

c. Tahap Operasional konkrit(usia 7-11 tahun)
d. Tahap Operasional formal(usia 11 tahun sampai
dewasa)
2. Teori Kognitif Vygotsky
Ada tiga teori perkembangan kognitif Vygotsky
a.Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD)
b.Konsep Scoffolding
c. Bahasa dan Pemikiran
3. Teori Kognitif Bruner
Bruner menemukan 3 bentuk system berpikir manusia
yang

menstruktur

kemampuan

manusia

dalam

memahami dunianya yaitu:
a.Enective representation
b. Inonic representation
c. Symbolik representation
Perkembangan

kongnitif

diterapkan

kepada

anak

melalui cara mengetahui sesuatu. Dan upaya menguasai
bahkan mengaplikasikan akan suatu stimulus pelajaran yang
dapat dilihat melalui hubungan stimulus-respon. Seperti apa
yang terjadi dalam proses mental tersebut. Pendekatan
kongnisi bahasa lainnya lebih menekankan pada struktur
mental atau pengaturan /pengorganisasian, yaitu keahlian
untuk mengatur pengalaman, dan keahlian ini merupakan
faktor pendorong dalam perkembangan kognisi.

b. Proses perkembangan kognitif anak usia dini
Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa
skemata sensorimotor, yang memberi kerangka bagi interaksi
awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal sianak
akan ditentukan oleh skemata sensorimotor ini. Dengan kata
lain, hanya kejadianyang dapat diasimilasikan ke skemata
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itulah yang dapat di respons oleh si anak, dankarenanya
kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak.
Tetapi melaluipengalaman, skemata awal ini dimodifikasi.
Selanjutnya menurut Howard (1983) selain bahwa
kognisi memiliki tiga ciri sebagai telah diuraikan, terori kognisi,
yang dapat juga disebut sebagai teori pemprosesan informasi,
memiliki tiga asumsi sebagai berikut:
Pertama, asumsi yang menyatakan bahwa antara
stimulus

dan

respon

terdapat

rangkaian

tahapan

pemprosessan yang tiap tahapnya memerlukan jumlah waktu
yang pasti. Kedua asumsi yang menyatakan bahwa jika
stimulus diproses melalui tahapan tersebut maka bentuk dan isi
(form and context) stimulus diasumsikan telah melalui sejumlah
tahapan perubahan dan informasi. Ketiga, asumsi yang
menyatakan bahwa setiap tahapan dari system pemrosesan
memiliki kapasitas terbatas, dalam arti adanya batasan dalam
julah pemrosesan yang dilakukan secara berkesinambungan.
Menurut pendekatan pemprosesan ini, penentuan rangkaian
tahapan yang membentuk satu kognisi dan penentuan sifat dari
perubahan atau transformasi yang terjadi pada tahap tersebut,
sangat penting untuk dapat memahami sifat kognisi manusia.46
Betapa pada usia dini yang begitu awal sekali anakanak menerima informasi data berupa pengetahuan.Menjadi
hal yang harus diperhatikan dalam kurikulum bahkan titik fokus
bagi institusi negara. Terutama kepada para pengajarnya yakni
guru-guru yang berada di PAUD maupun taman kanak-kanak.
Karena pada dasarnya anak-anak di usia saat itu benar-benar
tinggi

rasa

keingintahuannya

akan

sesuatu

yang

baru

diluarnya. Namun tidak semua yang terlihat oleh panca indera
mereka merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi
46

Seto Mulyadi, dkk Psikologi Pendidikan.(Jakarta: Rajawali Press, 2016) hal 206
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mereka. Jadi dibutuhkan penjagaan dari orang tua atau guru
yang

mengawasi

proses

berlangsungnya

perkembangan

kognitif anak-anak.
Menurut Martinis Yamin tujuan kongnitif berorientasi
kepada

kemampuan

“berfikir”,

mencakup,

kemampuan

intelektual yang lebih sederhana yaitu mengingat, sampai pada
kemapuan memecahkan masalah yang menuntu siswa untuk
menghubugkan dan menggabbungkan gagasan metode atau
prosedur yang sebelumnya dipelajari untuk memcahkan
masalah

tersebut.

Sehingga

dapat

disimpulakan

bahwa

kawasan kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan
tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat
“mengingat’ sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu
“mencipta”.47
Perkembangan kognitif menjadi sesuatu yang harus
diperhatikan dalam model pembelajaran anak usia dini. Karena
kegiatan yang diberikan bagaimana menstimulus kemampuan
berfikir

anak-anak

permainan

mulai

bergambar,

dari

maupun

yang

sederhana.

berbentuk

Melalui

angka,

atau

susunan geometri. Supaya dapat melatih perkembangan
kognitif anak usia dini tentang nilai-nilai kebenaran, kebaikan
dan keindahan.
c. Pendekatan Pembelajaran dalam Perkembangan Kognitif
Anak usia dini
Sebagaimana sudah diketahui bersama istilah kognitif
sudah menjadi salah satu diskursus penting dalam ilmu
psikologi. Untuk itu perlunya juga pendekatan pembelajaran
yang merangsang perkembangan kognitif anak usia dini agar
47

Martinis Yamin, Desain Baru Pembelajaran Konstruktivistik,(Jakarta: Referensi, 2012)
hal 41
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dapat tumbuh dengan subur kecerdasaanya. Adapun kegiatan
pembelajaran tersebut

ialah yang menuntut kemampuan

berpikir mulai dari yang paling sederhana. Hanya sekadar tahu
sampai kepada yang paling kompleks yaitu memberikan
penilaian tentang sesuatu baik atau buruk, benar atau salah,
bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam mencapai semuanya
tadi menurut Bloom, mesti melewati aspek kognitif yang terdiri
atas enam tingkatan, yaitu:

knowledge, comprehension,

application, analyse, synthesit, evaluation:
1) Knowledge (Pengetahuan); Aktivitas pembelajaran yang ini
menghendaki peserta didik berpikir untuk mengingat
kembali tentang pengetahuan yang telah diperolehnya
berupa fakta, data, konsep, ide-ide, frase, kalimat, definisi,
nama,

peristiwa,

kesimpulan.

tahun,

Dengan

daftar,

rumus

menghafal,

teori,

dan

menanamkan,

menerjemahkan, membuat daftar, mengenal kembali,
menemukan arti, mendiskripsikan sesuatu lewat jalan
pencitraan atau penguraian apa yang telah terjadi maupun
sudah dikerjakan.
2) Comprehension (Pemahaman): dalam proses kegiatan
pembelajaran
hubungan

ini

menghendaki

antarfaktor,

peserta

antarkonse

memahami

dan

antardata,

hubungan sebab-akibat, dan penarikan kesimpulan setelah
proses mengetahui dan mengingat. Dengan menunjukan
pemahamannya

melalui

bercerita

menjelaskan

ide,

gagasan pokok memakai kata-kata sendiri.
3) Application (Penerapan): kegiatan pembelajaran yang
memberi

keterampilan

bagaimana

menerapkan

pengetahuan berupa Ide, konsep, teori atau petunjuk
teknis dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan
pengetahuan

untuk

memecahkan

masalah

kegiatan
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belajar. Dengan menyelesaikan masalah, menghitung
seberapa kebutuhan dan melakukan percobaan ringan
saja.
4) Analysis (Analisis): Kegiatan pembelajaran menunjukkan
suaru gagasan dan hubungan antarbagian serta suatu
ajaran masalah dan cara penyelesaiannya. Dalam kegiatan
pembelaiarna analisis peserta didik diajarkan bagaimana
memilah suatu kesatiu menjadi beberapa unsur dan
bagian-bagian yang akan menunjukar hierarki serta
susunannya.
5) Synthesis (Sintesis) Pembelajaran sintesis adalah aktivitas
pembelajaran yang menggabungkan berbagai informasi
menjadi

satu

mengungkapkan

konsep
dan

dan

kesimpulan

merangkai

berbagai

serta
gagasan

menjadi suatu hal yang baru. Dengan kemampuan sintesis
seseorang dapat menyatukan unsur-unsur atau bagianbagian menjadi bentuk- bentuk baru yang utuh dan
menyeluruh.
6) Evaluation

(Evaluasi)

Pembelajaran

aktivitas pembelajaran
menilai

tentang

yang

sesuatu

ide,

evaluasi

adalah

mempertimbangkan
gagasan,

dan

pandangan,

aktivitas, perbuatan, sikap, kebiasaan, nilai, benar atau
salah, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat
berdasarkan standar tertentu.48

Pendidik mesti mengikuti setiap aspek yang ditawarkan
pendekatan perkembangan kognistif dalam ilmu psikologi. Agar
anak-ank usia dini yang dalam dunia belajarnya sambil
bermain—menguunakan

48

alat

permainan

misalnya

seperti

Masnur Muslich, Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hal. 152
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tangram benar-benar sampai kepada maksud informasi yang
akan dihantarkan.
d. Indikator perkembangan kognitif Anak usia dini
Terkait dengan indikator perkembangan kognitif anak
usia dini, Piaget berpendapat bahwa anak-anak berada pada
setiaptahap

atau

periode

Praoperasional,yang

deskripsi

kemampuannya pada tabel berikut:49
Tabel 2.1 Indikator perkembangan anak usia dini
Lingkup

Indikator-Indikator praoperasional

Perkembangan
Mampu berpikir dengan mengegunakan
simbol (symbolic- function). Kemampuan
Kognitif

ini merupakan subtahap pertama pada

(pengetahuan)

praoperasional, yang terjadi kira-kira
antara usia 2-4 tahun. Pada tahap ini,
anak dapat mengembangkan
kemampuan untuk membayangkan
secara mental suatu objek (seperti
manusia, rumah, hewan, dl.) yang tidak
ada.
Berpikirnya masih dibatasi oleh
persepsinya. Mereka meya- kini apa yang
dilihatnya, dan hanya terfokus kepada
satu atribut/dimensi terhadap satu objek
dalam waktu yang sama. Cara berpikir
mereka bersifat memusat (centering).
Perhatiannya terpusat kepada satu
karakteristik dan mengesampingkan

49

Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT Raja
Grasindo, 2012), hal. 55
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karakteristik yang lainnya
Berpikirnya masih kaku belum fleksibel.
Cara berpikirnya terfokus kepada
keadaan awal atau akhir dari suatu
transformasi (perubahan), bukan kepada
transformasinya itu sendiri yang
mengantarai keadaan tersebut.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bagaimana melalui
alat permainan tangram diharapkan anak usia dini untuk bisa
mengembangkan daya berfikirnya. Tanpa mesti dipaksakan
tetapi melalui pembimbingan yang intens agar informasiinformasi

masuk

kedalam

kognisinya.

Benar-benar

menyerap persepsi yang diarahkan oleh pendidik khususnya
guru.

e. Upaya pencapaian perkembangan kognitif Anak usia dini
Tabel 2.2 Upaya pencapaian perkembangan kognitif anak usia
dini50
Lingkup

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

Perkembangan

Usia 5 – 6 Tahun

1.Kognitif
B.Berpikir Logis

a. Mengenal perbedaan
berdasarkan ukuran:”lebih dari”,
“kurang dari”, dan “paling/ter”
b. Menunjukkan inisiatif dalam
memilih tema
permainan(seperti:”ayo kita
bermain pura-pura seperti
burung”)

50

Ibid, hal. 56-57
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c. Menyusun perencanaan kegiatan
yang akan di lakukan
d. Mengenal sebab akibat tentang
lingkungannya(angin bertiup
menyebabkan daun bergerak, air
dapat menyebabkan sesuatu
menjadi basah)
e. Mengklasifikasi benda
berdasarkan warna, bentuk dan
ukuran (3 variasi)
f. Mengklasifikasi benda yang lebih
banyak kedalam kelompok yang
sama ,sejenis,atau berpasangan
lebih dari 2 variasi
g. Mengenal pola abcd-abcd
h. Mengurutkan benda berdasarkan
ukuran dari yang paling kecil ke
yang paling besar atau
sebaliknya.

Anak

usia

dini

adalah

individu

yang

sedang

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang
sangat

pesat,

perkembangan.51
hakekatnya
dengan

bahkan

Pendidikan

adalah

tujuan

dikatakan

pendidikan

untuk

sebagai

anak

usia

yang

memfasilitasi

lompatan
dini

pada

diselenggarakan

pertumbuhan

dan

perkembangan anak secara menyeluruh.52

51

Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal.16.
Suyadi dan Maulidya Ulfah, Konsep Dasar PAUD, (Bandung: PT. Remaja Rosdkarya,
2016), hal. 17
52
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Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan
diatas,

tampak

jelas

bahwa

upaya

pencapaian

perkembangan kognitif pada anak usia dini dalam lingkup
perkembangan intelektual (kecerdasan) atau kognisi yang
berhubungan dengan alat permainan tangram adalah
mengenalkan kepada anak tentang angka, warna, huruf
serta sebab dan akibat dari setiap pilihan yang nantinya
dalam memainkan alat edukatif berupa tangram.

3. Kaitan antara Alat permainan edukatif tangram dengan
Perkembangan kognitif pada anak usia dini
Perkembangan kognitif pada anak usia anak merupakan
keharusan bahkan sesuatu hal yang penting. Karena sebelum
anak belajar menulis maka daya keingintahuannya harus
distimulus. Tagram bisa menjadi salah satu alat permainan
edukatif yang tepat dalam membiasakan perkembagan kognitif
anak pada usia dini.
Bermain konstruktif yaitu kegiatan yang menggunakan
berbagai benda yang ada untuk

menciptakan suatu karya

tertentu. Berbagai manfaat yang diperoleh melalui kegiatan
bermain ini antara lain mengembangkan kemampuan anak
untuk

berdaya

cipta

(kreatif),

melatih

keterampilan

perkembangan kognitif, melatih konsentrasi, ketekunan, dan
daya tahan. Jika ia berhasil, akan menimbulkan rasa puas,
mendapatkan apresiasi dari lingkungannya (pujian dari orang
lain) yang akan menaikkan hasrat anak untuk bekerja lebih
baik.53
Disamping itu, ada tugas guru mengalihkan seperangkat
pengetahuan yang terorganisasiskan sehingga menjadi proses
53

Indra Soefandi & Ahmad Pramudya, Strategi Mengembangkan Potensi Kecerdasan
Anak, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2009), hal. 35
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internalisasi pengetahuan atau menjadi bagian dari sistem
berfikir anak. Sebagaimana Nabi bersabda: sebuah riwayat dari
Sahl bin Anas bin Mu’adz dari ayahnya, sesungguhnya Nabi
Muhammad bersabda:
“Barang

siapa

yang

mengajarkan

ilmu,

maka

ia

mendapat pahala orang yang mengamalkan (ilmunya),
tanpa mengurangi padahal orang yang mengamalkan
tadi”.54
Setelah dipaparkan maka dapat kita temukan kaitan
antara

alat

permainan

edukatif

tangram

dengan

perkembangankognitif pada anak usia dini. Yang menyentuh
syaraf sensor keingintahuan anak akan suatu hal yang
berbentuk angka, simbol, warna dan rupa. Sehingga semangat
mereka untuk mau belajar yang dipicu lewat alat permainan
edukatif. Tidak akan cepat hilang.
B. Konsep Model Tindakan yang digunakan
1. Deskripsi penelitian Tindakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di Indonesia baru
dikenal pada akhir dekade 80 an, meskipun PTK sebenarmya
sudah diperkenalkan pada 1946 oleh ahli psikologi sosial
Amerika yang bernama Kurt lewin. Inti gagasan Lewin inilah
yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti
Stepen Kemmis, Robin MC. Taggart, John Elliot, Dave Ebbutt,
dan sebagainya.55
Upaya

meningkatkan

kompetensi

guru

untuk

menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi saat
menjalankan tugasnya dapat yang dilakukan. Baik secara
54

Ahmad Zacky El-syafa, Indeks Lengkap Hadits (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), hal.
410
55
Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas TK/RA-SD/SDLB (Yogyakarta: Ar Ruzz media,
2017), hal. 13
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mandiri oleh guru yang dilakukan PTK bersangkutan maupun
secara kolaburatif (baik antara guru dan dosen maupun antar
sesama guru). Melalui PTK semua masalah pendidikan dapat
dikaji,

ditingkatkan,

dan

dituntaskan

sehingga

proses

pendidikan dan pembelajaran yang inovatif dan hasil belajar
yang oftimal dapat diwujudkan secara sistematis.56
Ebbutt mengemukakan penelitian tindakan adalah kajian
sistematik

dari

upaya

perbaikan

pelaksanaan

praktek

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakantindakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi mereka
mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut.57 Sedangkan
Elliot melihat penelitian tindakan sebagai kajian dari sebuah
situasi sosial dengan kemungkinan tindakan untuk memperbaiki
kualitas sosial tersebut Penelitian tindakan kelas adalah
penelitian yang dilakukan oleh guru didalam kelasnya sendiri
melalui

refleksi

diri,

dengan

tujuan

untuk

memperbaiki

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi
meningkat.58
Dengan demikian, dapat disintesiskan (disimpulkan)
bahawa penelitian tindakakan kelas adalah penelitian yang
dilakukan oleh pendididk/calon pendidik di dalam kelasnya
sendirii secara kolaboratif/parsitifatif untuk memperbaiki kinerja
pendidik menyangkut kualitas proses pembelajaran, dan
meningkatkan hasil belajar pesertadidik, baik dari aspek
akademik maupun nonakademik, melalui tindakakn reflektif
dalam bentuk siklus (daur ulang).

56

Masnur Muslich, Melaksanakan PTK itu mudah (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 6.
Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: PT Remaja
Rosakarya, 2008), hal. 12.
58
IGAK Wardahani dan Kuswaya Wihardit, Penelitian Tindakan Kelas (Tanggerang
Selatan Universitas Terbuka, 2016), hal. 1.
57
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2. Model Penelitian Tindakan Kelas
Beberapa model yang dapat diterapkan dalam PTK,
diantaranya: 1) Model Kurt Lewin, 2) Model Kemmis dan MC.
Taggart, 3) Model John Elliot, dan 4) Model Dave Ebbutt.
Namun, yang paling dikenal dan biasa digunakan adalah Model
Kemmis & MC Taggart.59 Model PTK menurut Kemmis & MC.
Taggart ada empat langkah/tahap sebagai berikut :
a) Tahap1: Menyusun rancangan tindakan (perencanaan)
yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana,
oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilaksanakan.
b) Tahap 2: Pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau
penerapan isi rancangan di dalam kancah (mengenakan
tindakan di kelas).
c) Tahap 3: Pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh
pengamat.
d) Tahap4: Refleksi atau pantulan, yaitu kegiatan untuk
mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi.
Secara keseluruhan keempat tahapan dalam PTK ini
membentuk suatu siklus. Kemudia diikuti oleh siklus-siklus lain
secara

berkesinambungan

seperti

sebuah

sepiral,

sebagaimana bagan di bawah ini.

59

Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas TK/RA-SD/SDLB (Yogyakarta: Ar Ruzz media,
2017), hal. 15-16
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Gambar 2.1 Alur PTK menuru Kemmis dan Taggart (dalam
Suparti, 2011).
Namun, sebelum mengunakan keempat tahapan ini,
biasanya diawali oleh suatu tahapa pra PTK, yang meliputi:
identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah dan
rumusan hipotesi tindakan.
C. Penelitian Yang Relevan
Penulis berpendapat bahwa penggunaan alat permainan
edukatif tangram dapat meningkatkan perkembangan kognitif pada
anak usia dini, ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan
oleh:
1. Desy Arumi Sary dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh
Tangram Terhadap Kecerdasan Visual Anak Usia 5-6 Tahun.
Penelitian mereka ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
permainan tangram terhadap kecerdasan visual anak usia 5-6
tahun di TK Bustanul Athfal Tunggulsari. Pendekatan yang
digunakan

kuantitatif

dengan

jenis

penelitian

quasi

experimental design dengan tipe non equivalent control group
design. Teknik pengumpulan data menggunakan tes unjuk
kerja dan dokumentasi. Validitas instrumen menggunakan
validitas konstrak, uji daya beda item dengan teknik analisis
product momen pearson correlation dan uji reliabilitas dengan
teknik analisis alpha cronbach’s. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah statistic parametrik setelah data
dinyatakan normal dan homogeny dengan taraf signifikansi
>0,05. Uji hipotesis menggunakan t-test dengan SPSS 15 for
windows.

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

tangram

memberikan pengaruh terhadap kecerdasan visual anak usia 56tahun. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai pretest unjuk
kerja kelompok eksperimen menunjukkan hasil 4,30 dan 8,00

46

dengan nilai signifikansi 0,000 yang artinya terdapat perbedaan
yang signifikan.60 Penelitian ini relevan dengan penelitian yang
sedang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan alat
permainan edukatif tangram. Namun perbedaannya terlihat
dalam sasaran variabel yang diamati yakni perkembangan
kognitif pada anak usia dini saja.
2. Rizky Itawari dan kawan-kawan yang berjudul Penggunaan
Permainan Tangram Untuk Mengembangkan Kreativitas Anak
Usia Dini Pada Tk Fkip Unsyiah Banda Aceh. Dalam penelitian
ini mengangkat masalah bagaimana perkembangan kreativitas
anak usia dini melalui permainan tangram di TK FKIP Unsyiah,
Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
perkembangan kreativitas anak usia dini dengan menggunakan
permainan tangram di TK FKIP Unsyiah Banda Aceh. Penelitian
ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang
dilakukan dalam 2 siklus. Subjek penelitian adalah anak usia 56 tahun pada kelompok B, berjumlah 10 orang terdiri atas 3
laki-laki dan 7 perempuan. Data dikumpulkan melalui observasi
dan unjuk kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
tindakan prasiklus sebanyak 7 anak belum berkembang, 3 anak
mulai berkembang, belum ada anak yang berkembang sangat
baik. Pada tindakan siklus I anak yang mulai berkembang
sebanyak 3 orang, 4 orang berkembang sesuai harapan, dan 3
orang berkembang sangat baik. Pada tindakan siklus II
mengalami perkembangan yang sangat baik dari tindakan
sebelumnya. Sebanyak 3 anak berkembang sesuai harapan, 7
anak berkembang sangat baik. Hasil akhir dari unjuk kerja
dalam bermain tangram terjadi perkembangan kreativitas anak

60

Desy Arumi dkk, Pengaruh Tangram Terhadap Kecerdasan Visual Pada Anak Usia 5-6
Tahun, Loc.Cit. Hal. 1
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usia dini mencapai 70%.61 Persamaannya penelitian kami disini
dalam penggunaan alat permainan edukatif tangram yang
menjadi perhatian pembedanya saja dalam soal perkembangan
kognitif pada anak usia dini.
3. Nurtaniawati

yang

berjudul

peran

guru

dan

media

pemebelajaran dalam menstimulasi perkembangan kognitif
anak di Taman kanak-kanak pada kelompok A di taman kanakkanak negeri Pembina sadang serang bandung. Dalam
penelitian ini mengangkat masalah belum optimal nya peran
guru

dan

media

pemebelajaran

dalam

menstimulasi

perkembangan kognitif anak di taman kanak-kanak negeri
Pembina sadang serang bandung, tujuan dari pelaksanaan
penelitian ini untuk memberikan gabaran yang berkenaan
dengan proses stimulasi kognitif anak melalui peran guru dan
media pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus pada kelompok A( usia 45 tahun) diamana didalam nya terdapat proses pembelajaran
dengan dua orang guru sebagai responden. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa guru memiliki peranan yang sangat
penting

dalam

menstimulasi

perkembangan

anak,

guru

berperan sebagai creator dengan membuat perencanaan
pembelajaran,
pelaksanaan
evaluator

guru

berperan

pembelajaran

dalam

dan

melakukan

sebagai
guru

fasilitator
berperan

penelitian.

dalam
sebagai

Persamaannya

penelitian kami disini dalam perkembangan kognitifnya yang
menjadi pembedanya saja adalah alat yang di gunakan.
4. Penelitian Yuhasriati dalam jurnalnya yang berjudul Upaya
Guru Dalam Meningkatkan Kognitif Melalui Kartu Angka
Bergambar di TK Bungong Seulanga Lamteuba Dro Kabupaten
61

Rizky Iwatari dkk, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Loc.Cit.
Hal. 1
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Aceh Besar.Hasil penelitiannyamenunjukkan bahwa dengan
alat

permainan

meningkatkan

edukatif

kartu

kognitif

angka

anak

bergambar
yaitu

dapat
melalui

berhitung.Penggunaannya yaitu dengan cara memberikan
pertanyaan serta menunjukkan gambar yang tertera pada alat
permaianan edukatif kartu angka bergambar.Penelitian ini
relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu samasama melakukan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan
kognitif anak melalui alat permaianan edukatif,hanya yang
berbeda alat permainan edukatifnya saja yaitu kartu angka
bergambar dan tangram.
5. Penelitian Eka Cahya Maulidiyah dalam jurnalnya yang berjudul
Peningkatan kemampuan Kognitif Anak Melalui Kegiatan
Membilang Benda Sekitar.Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa penerapan kegiatan membilang yang di lakukan dengan
menggunakan

berbagai

variasi

kegiatan

(bermain,bernyanyi,berlomba,dan bertepuk) dan variasi alat
(jari,balok,biji jagung,dan kelereng).sesuai dengan karakteristik
dan lingkungan sekitar anak mampu meningkatkan kognitif
anak melalui kegiatan membilang.Penelitian ini relevan dengan
penelitian yang penelti lakukan karna sama-sama untuk
meningkatkan kemampuan kognitif anak,namun yang berbeda
hanya pada kegiatan pembelajaranntya saja,bila peneliti diatas
melalui kegiatan membilang benda sekitar penulis dengan alat
permaianan edukatif tangram.
6. Penelitian Ramaikis Jawati dalam jurnalnya yang berjudul
peneingkatan kemampuan kognitif anak melalui permaianan
ludo geometri di PAUD Habibul Ummi II.Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa melalui permainan ludo geometri dapat
meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini 5-6 tahun
dalam aspek mengenal bentuk geometri,mengenal bilangan
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dan mengelompokkan warna.Penelitian ini sangat relevan
dengan penelitian yang peneliti lakukan karna sama-sama
meningkatkan kognitif anak
geometri.

dan menggunakan bentuk
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa inggris
classroom action research. Yang berarti penelitian yang dilakukan
pada kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada
suatu subyek penelitian di kelas tersebut.62
Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Negeri 3
Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat, sedangkan sasaran
penelitiannya adalah mengenai Penggunaan Alat Permainan Edukatif
Tangram dalam Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini
di kelompok B2 Taman Kanak-kanak Negeri 3 Kuala Tungkal Kab.
Tanjung Jabung Barat.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan memperoleh
peningkatan

perkembangan

kognitif

anak

usia

dini

melalui

penggunaan alat permainan edukatif tangram. Dalam penelitian ini
peneliti bertindak sebagai observasi berperan serta dimana peneliti
terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau
yang digunakan sebagai sumber data penelitian.63 Dalam penelitian ini
adalah di Taman Kanak-kanak Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung
Jabung Barat .
B. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek
atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang
ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

diteliti

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah

62
63

Paizaluddin, Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Alfabeta, 2016), hal.6.
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.204
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk
penelitian.64
Populasi dalam penelitian ini adalah anak didik di Taman
Kanak-kanak Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat
berjumlah 24 orang.Dengan pembagian kelompok B1 dengan jumlah
11 orang dan kelompok B2 dengan jumlah 13 orang. Penulis
mengambil semua populasi anak dalam kelas TK B2 sebagai sampel.
Adapun yang menjadi alasan penulis karena semua anak tersebut
akan

dilihat

peningkatan

perkembangan

kognitifnya

melalui

penggunaan alat permainan edukatif tangram.
Populasi dalam penelitian ini adalah suatu suasananatau
tempat dimana sabjek berdomisili yang mempengaruhi kegiatan,
keadaan, dan yang berhubungan dengan prilaku sabjek.Alasan di
tetapkanTK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal Kab.Tanjung Jabung
Barat menjadi populasi penelitian ini antara lain yaitu
1. TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal adalah salah satu lembaga
yang masih menghadapi masalah dalam pengembangan
kognitif anak
2. . Belum ada penelitian tentang judul yang diteliti oleh peneliti
3. Ketersedian akses data atau informasi bagi peneliti dari pihak
TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal.
Sampel

penelitian

ini

meliputi

seluruh

karakteristik

yang

berhubungan dengan penggunaan alat permainan edukatif tangram
dalam pengembangan kognitif anak di TK Negeri Pembina 3 Kuala
Tungkal Kab.Tanjung Jabung Barat.Penelitian ini memiliki informasi
yaitu kepala sekolah, guru, anak didik serta wali murid di TK Negeri
Pembina 3 Kuala Tungkal
Teknik yang penulis gunakan adalah teknik kelompok atau
rumpun
64

(Cluster

sampling).

Cluster

sampling

adalah

teknik

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),
hal.65
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pengambilan anggota sample yang akan dilaksanakan berdasarkan
gugus atau kelompok. Jadi pada cluster sampling pada penelitian ini
bukan

individu-individu

melainkan

kelompok-kelompok

individu.65Teknik ini biasanya dipakai oleh peneliti, karna tidak
mungkin bila dilakukan teknik acak atau random.Peneliti action
research
kelompok

biasanya
atau

tersedia.Berdsarkan

menggunakan

kelas

yang

teknik

kelas-kelas

telah

atau

ditentukan

pengelompokan

ini

kelompokatau

peneliti

yang
hanya

mengambil kelas B2 sebagai sample untuk penelitian.

Tabel 3.1 Populasi Anak Didik
NO

KELOMPOK

Laki-laki

perempuan

1

B1

7

4

2

B2

6

7

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi
menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Hal
ini dijelaskan sebagai berikut:
a. Data primer (data utama)
Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau
dikumpulkan langsung dari sumber data pertama di lokasi
penelitian.66 Data Primer data yang diperoleh dari responden
melalui kuesioner, kelompok focus dan panel atau juga data
hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.67 Data primer
adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh penelit

65

Yufianti dan Chandrawati, Profesionalitas Guru PAUD (Jakarta: Universitas Terbuka,
2010). Hal. 4.29.
66
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), hal. 122
67
Wiratna Sujarweni, Op. Cit., Hal. 73
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dan

biasa

dikumpulkan

menggunakan

metode

survei,

observasi, eksperimen, ataupun dokumentasi.10168 Adapun
data primer dalam penelitian ini adalah data nilai hasil
perkembangan kognitif anak yang didapatkan dari hasil tes
yang dilakukan peneliti.
b. Data sekunder (data penunjang)
Data Sekunder: Data yang didapat dari catatan,buku
majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan,
laporan pemerintah,artikel buku-buku sebagai teori, majalah
dan lain sebagainya, data yang di peroleh dari data sekunder
ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung
memberikan data pada pengumpulan data.69 Data sekunder
merupakan data yang tidak dikumpulkan peneliti secara
langsung melainkan diambil dari berbagai dokumen cetak
ataupun elektronik.70 Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data
yang kita butuhkan.71 Berupa Historis geografis, dokumen
sarana dan prasarana, dokumen struktur organisasi, data guru
serta keadaan murid.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah anak kelompok B2 Taman
Kanak-kanak Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat
yang menjadi sampel penelitian.

68

Durri Andriani, dkk, Metode Penelitian (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka,
2014), hal.5.3
69
Ibid,.Hal.74
70
Durri Andriani, Loc. Cit.
71
Burhan Bungin, Loc. Cit
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh
data dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar yang
diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Observasi
Observasi mengacu pada prosedur objektif yang digunakan
untuk

mencatat

subjek

yang

diteliti.72

Sutrisno

Hadi

mengemukakan bahwa observasi merupakan sesuatu yang
teramat kompleks, sesuatu yang tersusun atas berbagai prosesproses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting
adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data
dengan observasi digunakan bila penellitian berkenaan dengan
prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila
responden yang diteliti tidak terlalu besar.73
Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis darn
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku
dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara
langsung.74 Adapun observasi atau pengamatan dilakukan kepada
guru dan anak usia dini di kelas pada saat proses kegiatan belajar
mengajar, Observasi atau pengamatan ini dilakukan pada saat:
1. Sebelum ada tindakan dalam pembelajaran yang bertujuan
untuk mengetahui kemampuan Perkembangan Kognitif awal
anak.
2. Pada saat proses pembelajaran setelah ada tindakan yang
tujuannya

untuk

mengetahui

perubahan-perubahan

kemampuan Perkembangan Kognitif dari anak yang diharapkan
sesuai tujuan.
72

Durri Andriani, Loc. Cit.
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 166
74
M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 149
73
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3. Pada saat terakhir proses pembelajaran dalam penelitian untuk
mengetahui kemampuan akhir anak setelah beberapa kali
proses tindakan pembelajaran.
Jika dikaitkan dengan kepentingan pendidikan, kegiatankegiatan observasi kelas secara garis besar dapat dibedakan
menurut tujuannya yaitu (1) mendeskripsikan proses pembelajaran
(2) menyelidiki ketidakseimbangan pembelajaran untuk kelompokkelompok anak yang berbeda (3) perbaikan pembelajaran kelas
berdasarkan umpan balik dari anak secara individual atau secara
umum.75
Tahap observasi dan interpretasi dilakukan bersamaan
dengan

pelaksanaan

tindakan

perbaikan.

Selain

untuk

menginterpretasikan peristiwa yang muncul sebelum direkam,
interpretasi

juga

membantu

guru

melakukan

penyesuaian.

Observasi yang efektif berdasarkan lima dasar yaitu: (1) harus ada
perencanaa bersama antara guru dan pengamat, (2) fokus
observasi harus ditetapkan bersama, (3) guru dan pengamat harus
membangun kriteria observasi bersama, (4) pengamat harus
memiliki

keterampilan

mengobservasi,

(5)

observasi

akan

bermanfaat jika balikan diberikan segera dan mengikuti berbagai
aturan.76
Lembar observasi diawali dengan petunjuk pengisian.
Observasi dengan teknik ceklis yang menggunakan empat skala
diantaranya:
-

BB artinya belum berkembang, yaitu apabila anak dalam
melakukan nya harus dengan bimbingan atau dicontohkan guru.

-

MB artinya mulai berkembang, yaitu apabila anak dalam
melakukannya masih harus dingatkan atau dibantu oleh guru

75

TIM PG-PAUD Universitas terbuka, Analisi Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012), Hal. 7.
76
Zainal Aqib, Penelitian Tindaan Kelas Untuk Guru SD, SLB, dan TK, (Bandung: Yrama
Widya, 2016), hal. 10
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-

BSH artinya berkembang sesuai harapan, yaitu apabila anak
sudałh dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa
harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.

-

BSB artinya berkembang sangat baik, yaitu apabila anak sudah
dapat melakukannya secara mandiri dan dapat membantu
temannya.77

2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua
belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 78
Wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan
orang yang diwawancarai disebut interviewee.79
Wawancara

seperti

juga

percakapan

biasa

namun

wawancara adalah pertukaran informasi, opini, atau pengalaman
dari satu orang ke orang lainnya.80 Sutrisno Hadi mengemukakan
bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam
mengunakan metode wawancara adalah bahwa subjek adalah
orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, apa yang
dinyatakan oleh subjek ke peneliti adalah benar dan interprestasi
subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti
kepadanya sama dengan apa yang dimaksud peneliti dapat
dibedakan menjadi:
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a. Wawancara terstruktur
Wawancara terstruktur mengacu pada situasi ketika
seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan temporal
pada

tiap-tiap

responden

berdasarkan

kategori-kategori

jawaban tertentu/terbatas. Secara umum, peneliti menyediakan
sedikit ruang bagi variasi jawaban, kecuali peneliti tersebut
menggunakan metode pertanyaan terbuka yang tidak menuntut
keteraturan. Jawaban-jawaban tersebut sebaiknya juga dicatat
oleh peneliti ber dasarkan skema kode yang sudah dibuat oleh
pimpinan proyek atau supervisor penelitian. Peneliti harus
mampu mengendalikan proses wawancara yang sedang
beriangsung berdasarkan urutan kuesioner, layaknya skenario
pementasan teater yang harus mengacu pada skenario resmi
secara sistematis dan teratur.
Selama proses ini, para responden akan mendapatkan
sederet pertanyaan yang sama dan harus dijawab secara
berurutan. Proses ini harus dilakukan oleh seorang peneliti ahli
yang

sudah

mendapat

pelatihan

wawancara

untuk

menyelesaikan semua tugas wawancara secara baik Dalam
setting wawancara terstruktur hanya ada sedikit kelenturan
terkait dengan cara pertanyaan seharusnya disampaikan, atau
bagaimana jawaban diberikan
b. Wawancara kelompok
Ada

teknik

baru

yang

dapat

diterapkan

dalam

wawancara terstruktur, semi terstruktur, atau tak terstruktur,
yang selanjutnya menjadi populer dikalangan ahli ilmu sosial.
Teknik baru ini adalah wawancara kelompok, yakni pertanyaan
sistematik kepada beberapa individu sebagai kelompok secara
serentak, baik dalam setting formal maupun informal gunaan
teknik

ini

wawancara

tidak

dimaksudkan

individu,

tetapi

untuk

sebagai

mengganti
pilihan

metode

yang

patut
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dipertimbangkan sebab teknik wawancara kelompok akan
menghasiikan level berbeda dan proses pengumpulan data,
atau akan menghasilkan perspektif tentang objek penelitian
yang tidak dapat dicapai hanya dengan teknik wawancara
individual.
Wawancara kelompok biasanya digunakan dalam riset
pemasaran.

Fokus

pada

kelompok

dipakai

untuk

mengumpuikan opini para konsumen tentang produk yang
diminati, tema-tema periklanan, atau layanan pengiriman.
Teknik ini hingga kadar tertentu juga lazim digunakan oleh
partai-partai politik dan kandidat politik yang tertarik dengan
reaksi para pemilih terhadap berbagai isu dan kebijakan
pemerintah yang berkuasa. Teknik ini juga umum dipakai dalam
bidang penelitian sosiologi. Bogardus menggunakan kelompok
untuk

mengkaji

jarak

sosial

yang

dikembangkannya,

Zuckerman melakukan wawancara terhadap para penerima
nobel

penghargaan,

masalah-masalah

thompshon

manajemen

di

dan

demerath

bidang

militer,

meneliti
Morgan

&Spanish mengkaji isu-isu kesehatan, sedangkan Merton
mengkaji akibat yang ditimbulkan oleh berbagai propaganda
penggunaan teknik wawancara kelompok. Secara de facto,
Merton, Fiske, Dan Kendall memakai istilah fokus grup untuk
menjelaskan suatu situasi ketika seorang peneliti mengajukan
pertanyaan-pertanyaan khusus terkait dengan tema penelitian
yang sudah siap dikaji kepada anggota kelompok.
c. Wawancara tak terstruktur
Berdasarkan sifat dasanya, wawancara tak terstruktur
memberikan ruang yang lebth luas dibandingkan dengan tipetipe wawancara yang lain. Kita akan membahas model-klasik
dan teknik ini, yaitu: wawancara mendalam etnografis terbuka.
Para

peneliti

kualitatif

membedakan

ántara

wawancara
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etnografis mendalam interview dengan observasi partisipan.
Namun, sesuai penjelasan lofland bahwa kedua teknik ini dapat
diterapkan bersama-sama, sebab semua data yang terkumpul
selama observasi partisipan berasal dan wawancara informal di
lapangan.81
Pengunaan metode ini didasarkan pada dua alasan,
pertama, dengan wawancara penelti dapat mengali tidak saja
apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti akan tetapi
apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian,
kedua apa yang ditanya informan bisa mencakup hal-hal yang
bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau,
masa sekarang dan masa yang akan datang. 82 Adapun yang
diwawancarai dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat
tanggapan keaktifan anak terhadap kegiatan setelah kegiatan
pembelajaran berlangsung.
3. Dokumentasi
Menurut Goetz dkk mengatakan bahwa dokumen yang
menyangkut

para

partisipan

penelitian

akan

menyediakan

kerangka bagi data yang mendasar.83 Analisis data dilakukan
dengan menyeleksi dan mengelompokkan data, memaparkan atau
mendeskripsikan data dalam bentuk narasi, tabel, dan atau grafik,
serta

menyimpulkan

dalam

bentuk

permyataan. 84

Adapun

dokumentasi dalam penelitian ini mengunakan kamera untuk
mendokumentasikan pembelajaran yang sedang berlangsung,
mendokumentasikan RPPM, RPPH dan catatan lapangan.
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Teknik pengumpulan data juga meliputi kisi-kisi instrumen,
jenis instrumen dan validasi intrumen dengan rician sebagai
berikut:
a. Kisi-kisi Instrumen
Kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam pengumpulan
data penelitian tindakan berdasarkan indikator pencapaian
perkembangan lingkup perkembangan motorik anak usia 4-5
tahun yang mencakup variabel, indikator, deskriptor, sub
deskriptor dan nomor butir dari kemampuan yang diharapkan.
b. Jenis Instrumen
Perkembangan Perkembangan Kognitif anak usia 4-5
tahun dengan menggunakan alat permainan edukatif tangram
dibuat instrumen untuk masing-masing individu anak untuk
diberikan

kepada

guru

kolaborator

untuk

diisi

sesuai

kemampuan anak Instrumen ini dilengkapi dengan petunjuk
pengisian dan keterangan dari rentang skor yang diberikan.
c. Validasi Instrumen
Validasi instrumen yang digunakan yaitu melalui angket
validasi ahli instrumen perkembangan Perkembangan Kognitif
anak dengan menggunakan alat permainan edukatif tangram
yang

dimohonkan

untuk

di

beri

saran/komentar

oleh

pembimbing apabila ada item yang perlu direvisi.
E. Teknik Analisa Data
Analisis data diartkan sebagai upaya data yang sudah tersedia
kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk
menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian,
teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan
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analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk
menjawab rumusan masalah.85
Menurut Punaji Setyosari teknik analisis data merupakan
pekerjaan amat kritis dalam proses penelitian. Peneliti harus secara
cermat dalam menentukan pola analisis bagi data penelitiannya. 86
Setelah data dikumpulkan, data itu perlu diolah atau dianalisis.
Analisis data pada tahap ini berbeda dengan interpretasi yang
dilakukan pada tahap observasi. Jika interpretasi dilakukan pada
setiap saat observasi dan pada pertemuan/diskusi balikan, maka
analisis data yang dilakukan setelah satu paket perbaikan selesai
diimplementasikan secara keseluruhan. Setelah selesai penelitian ini
maka data yang diperoleh terlebih dahulu diseleksi dan dipilih datadata yang ada relevansinya dengan tidakan yang akan dilakukan
penulis.
Analisis deskriptif yang dipakai sebagai analisis isi. Analisis ini
memberikan gambaran tentang data yang dianalisis.87 Penelitian ini
tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya
memberikan gambaran nyata tentang variabel, gejala, atau keadaan
permasalahan yang diambil dalam penelitian ini informasi yang aktual
saat dilaksanakannya penelitian. Data yang diolah dalam penelitian ini
adalah data kualitatif. Kemudian analisa selama pengumpulan data
dikembangkan ke dalam catatan lapangan.
F. Validasi Data
Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi
pada objek penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti.
Penelitian tindakan kelas ini melakukan dua macam validasi yaitu
validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal berhubungan
85
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dengan akurasi derajat penelitian dengan hasil penelitian dan validasi
ekstenal adalah cara yang dilakukan penulis dalam membahas
generalisasi terhadap temuan-temuan dalam penelitian.88
Validasi data internal yang dilakukan penulis dalam tindakan ini
berupa hubungan sebab akibat atau alasan yang dilakukan penulis
mengapa

memilih

alat

permainan

edukatif

tangram.

Hal

ini

dikarenakan bahwa asumsi penggunaan alat permainan edukatif
tangram sangat berpengaruh dalam peningkatan Perkembangan
Kognitif anak usia dini. Validasi eksternal yang dilakukan penulis
hanya bersifat urgen apabila peneliti mengadaptasi penelitian lain dan
mempublikasikannya. Walaupun demikian validasi ini dipakai sebagai
salah satu cara untuk mendapatkan dan menilai gagasan baru dengan
membaca dan memahami penelitian profesional dan melakukan
diskusi dengan para profesional lain tentang apa yang dilakukan.
Mengukur kemampuan Perkembangan Kognitif anak melalui
alat permainan edukatif tangram menggunakan teknik ceklist dengan
skala 4 adalah sebagai berikut: BB (Belum Berkembang) skor= 1
dengan kriteria R (rendah), MB (Mulai Berkembang) skor = 2 dengan
criteria S (sedang), BSH (Berkembang Sesuai Harapan) skor = 3
dengan T (sangat tinggi), BSB (berkembang Sangat Baik) skor = 4
dengan kriteria ST (sangat tingg).
Setelah lembar observasi diberikan kepada guru maka data
dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan tersebut
skoring setiap jawaban dari responden, berdasarkan skor ideal untuk
seluruh item sama dengan 4 kali jumlah item. Jadi berdasarkan
perolehan dari Stakeholder, maka tingkat presentase perolehannya
yaitu nilai perolehan dibagi nilai ideal dikalikan dengan 100 %.
Selanjutnya berdasarkan penjabaran di atas maka rumus yang
digunakan adalah:
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x100 %

Keterangan
NP

: Nilai persentase yang dicari atau diharapkan

R

: Nilai mentah yang diperoleh siswa

SM

: Nilai maksimum ideal dari tes yang bersangkutan

100 %

: Bilangan tetap.89

Kriteria penilaian perkermbangan Perkembangan Kognitif anak
sebagai berikut:
1-18 = 1 % -25 % BB ( Belum Berkembang )

= Rendah

19-36-26 % -50 % -MB ( Mulai berkembang )

= Sedang

37-54-51 % -75 % -BSH ( Berkembang Sesuai Harapan ) = Tinggi
55-72-76 96-100 % -BSB ( Berkembang Sangat Bagus ) = S. Tinggi

G. Prosedur Penelitian
1. Kondisi Awal
Sebelum peneliti melakukan tindakan, terlebih dahulu
dilakukan pengamatan tentang penggunaan alat permainan
edukatif tangram dalam meningkatkan Perkembangan Kognitif di
kelompok B2 Taman Kanak-kanak Negeri 3 Kuala Tungkal Kab.
Tanjung Jabung Barat. Dari hasil pengamatan tersebut di analisis
kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut di lakukan tindakan
pada siklus pertama.
2. Siklus I
Siklus merupakan ciri khas penelitian tindakan kelas
penelitian ini terdapat 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan,
pelaksanaan

tindakan

pengamatan,

refleksi

atau

pantulan.

Penelitian ini dilakukan beberapa siklus. Perlakuan pada setiap
89
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siklus harus berbeda dari siklus sebelumnya. Sebaliknya siklus
berikutnya harus didasarkan pada siklus sebelumnya. Siklus akan
terus dilanjutkan dengan siklus berikutnya sampai masalah sampai
masalah terpecahkan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan
sebagai guru kolaborator dalam memperbaiki proses pembelajaran
dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengunakan
alat permainan edukatif tangram. Berikut ini adalah model bagan
dari proses penelitian yang akan dilaksanakan.
a.

Perencanaan
Perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini

adalah:
1) Melihat Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
menentukan

kurikulum,

menyusun

program

semester,

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
(RPPM), membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Harian (RPPH) dengan penjelasan berikut ini:
a) Standar yang digunakan mengacu pada Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 tahun 2013 tentang standar nasional
pendidikan anak usia dini.
b) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013
pendidikan anak usia dini nomor 146 tahun 2014.
Mengacu pada program tahunan yang telah disepakati
dan ditetapkan oleh lembaga.
c) Merancang Program Semester (Prosem).
d) Merancang

Rencana

Pelaksanaan

pembelajaran

Mingguan.
e) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian
(RPPH) 2.
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2) Penelitian pada siklus I terdiri dari 3 kali pertemuan, apabila
pada siklus ke 3 masih belum mencapai kriteria yang
diinginkan maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya
3) Peneliti dan guru mengatur kelas dengan mempersiapkan
alat dan bahan pelajaran yang akan digunakan berdasarkan
RPPH.
4) Merancang penilaian awal dan akhir yang akan dilakukan
untuk meningkatkan perkembangan Perkembangan Kognitif
anak yang berkaitan dengan penggunaan alat permainan
edukatif tangram dengan indikator: a). Melakukan berbagai
kegiatan motorik kasar dan halus yang seimbang, terkontrol
dan lincah, b). Melakukan kegiatan yang menunjukkan anak
mampu memanfaatkan alat permainan di dalam dan di luar
ruangan, c). Melakukan kegiatan yang menunjukkan anak
mampu menggunakan anggota badan untuk melakukan
gerakan halus yang terkontrol misalnya meronce
5) Membuat lembaran observasi berdasarkan RPPH
6) Menentukan kriteria keberhasilan
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada setiap siklus dilakukan
sebanyak tiga kali pertemuan Pada setiap pertemuan mencakup
seluruh kegiatan dalam satu hari yang terdiri dari kegiatan
pembukaan, kegiatan main/inti, dan kegiatan akhir/penutup.
Kemudian pada setiap kegiatan berlangsung dilakukan penilaian.
c. Pengamatan
Pengamatan

dilakukan

secara

bersamaan

saat

pelaksanaan berlansung pengamatan serangkaian mengenali,
merekam,

mendokumentasi

dan

mengamati

perubahan-

perubahan yang terjadi dan hasil yang kan dicapai sebagai
dampak dari tindakan yang dilakukan Observasi ini bertujuan
untuk mengumpulkan data selama penelitian berlangsung.
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d. Refleksi
Seluruh hasil observasi, evaluasi siswa, dan catatan
lapangarn dianalisis, dijelaskan dan disimpulkan pada tahap
refleksi.

Tujuan

keberhasilan

dari

dari

refleksi
proses

adalah

untuk

peningkatan

mengetahui

perkembangan

Perkembangan Kognitif dengan menggunakan alat permainan
edukatif tangram. Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan
tindakan (replanning) selanjutnya ditentukan.

3. Siklus II
Pada siklus IIini peneliti akan melakukan perbaikan
kegiatan pembelajaran berdasarkan hal-hal yang ditentukan atau
hal-hal yang belum tercapai pada siklus I. Langkah pada siklus II
sama urutannya dengan siklus I yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan perenungan (refleksi).
a. Perencanaan
Perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini
adalah:
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
(RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian
(RPPH) dengan penjelasan berikut ini:
a) Merancang

Rencana

Pelaksanaan

pembelajaran

Mingguan. Sebagaimana terlampir pada lampiran 5.
b) Merancang

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

Harian (RPPH), Sebagaimana terlampir pada lampiran
6.
2) Penelitian pada siklus lI terdiri dari 3 kali pertemuan,
apabila pada siklus ke 3 masih belum mencapai kriteria
yang dinginkan maka diüanjutkan dengan siklus berikutnya.
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3) Peneliti dan guru mengatur kelas dengan mempersiapkan
media

dan

bahan

pelajaran

yang

akan

digunakan

berdasarkan RPPH
4) Merancang penilaian awal dan akhir yang akan dilakukan
meningkatkan perkembangan Perkembangan Kognitif anak
yang

berkaitan

dengan

penggunaan

alat

permainan

edukatif tangram dengan indikator: i) Melakukan berbagai
kegiatan menyusun yang rapi sesuai bentuk, ii). Melakukan
kegiatan yang menunjukkan anak mampu memanfaatkan
alat permainan di dalam dan di luar ruangan.
5) Membuat lembaran observasi berdasarkan RPPH
6) Menentukan kriteria keberhasilan
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada setiap siklus dilakukan
sebanyak tiga kali perternuan. Pada setiap perternuan
mencakup seluruh kegiatan dalam satu hari yang terdiri dari
kegiatan

pembukaan,

kegiatan

main/inti,

dan

kegiatan

akhir/penutup. Kemudian pada setiap kegiatan berlangsung
dilakukan penilaian.
c. Pengamatan
Pengamatan

dilakukan

secara

bersamaan

saat

pelaksanaan berlansung pengamatan serangkaian mengenali,
merekam,

mendokumentasi

dan mengamati

perubahan-

perubahan yang terjadi dan hasil yang kan dicapai sebagai
dampak dari tindakan yang dilakukan. Observasi ini bertujuan
untuk mengumpulkan data selama penelitian berlangsung.
d. Refleksi
Seluruh hasil observasi, evaluasi siswa, dan catatan
lapangan dianalisis, dijelaskan dan disimpulkan pada tahap
refleksi. Tujuan dari refleksi adalah untuk mengetahui
keberhasilan dari proses peningkatan perkembangan motonik
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halus dengan menggunakan alat permainan edukatif tangram.
Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan
(replanning) selanjutnya ditentukan.
4. Siklus III
Pada siklus IlI ini peneliti akan melakukan perbaikan
kegiatan pembelajaran berdasarkan hal-hal yang ditentukan atau
belum tercapai pada siklus II. Langkah pada siklus III sama
urutannya dengan siklus I dan siklus II yang terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan perenungan
(refleksi).
a. Perencanaan
Perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini
adalah:
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
(RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian
(RPPH) dengan penjelasan berikut ini:
a) Merancang

Rencana

Pelaksanaan

pembelajaran

Mingguan.
b) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian
(RPPH).
2) Penelitian pada siklus III terdiri dari 3 kali pertemuan, apabila
pada siklus ke 3 masih belum mencapai kriteria yang
dinginkan maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya.
3) Peneliti dan guru mengatur kelas dengan mempersiapkan
media

dan

bahan

pelajaran

yang

akan

digunakan

berdasarkan RPPH.
4) Merancang penilaian awal dan akhir yang akan dilakukan
untuk meningkatkan perkembangan Perkembangan Kognitif
anak yang berkaitan dengan penggunaan alat permainan
edukatif tangram dengan indikator:1). Melakukan berbagai
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kegiatan yang menampakkan perkembangan kognitif, 2).
Melakukan kegiatan yang menunjukkan anak memanfaatkan
alat permainan di dalam dan di luar ruangan.
5) Membuat lembaran observasi berdasarkan RPPH.
6) Menentukan kriteria keberhasilan.
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada setiap siklus dilakukan
sebanyak tiga kali pertemuan.Pada setiap pertemuan mencakup
seluruh kegiatan dalam satu hari yang terdiri dari kegiatan
pembukaan, kegiatan main/inti, dan kegiatan akhir/penutup.
Kemudian pada setiap kegiatan berlangsung dilakukan penilaian.
c. Pengamatan
Pengamatan

dilakukan

secara

bersamaan

saat

pelaksanaan berlansung pengamatan serangkaian mengenali,
merekam

mendokumentasi

dan

mengamati

perubahan-

perubahan yang terjadi dan hasil yang kan dicapai sebagai
dampak dari tindakan yang dilakukan. Observasi ini bertujuan
untuk mengumpulkan data selama peneitian berlangsung.
d. Refleksi
Seluruh hasil observasi, evaluasi siswa, dan catatan
lapangan dianalisis, dijelaskan dan disimpulkan pada tahap
refleksi.

Tujuan

keberhasilan

dari

dari

refleksi
proses

adalah

untuk

peningkatan

mengetahui

perkembangan

Perkembangan Kognitif dengan menggunakan alat permainan
edukatif tangram. Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan
tindakan (replanning) selanjutnya ditentukan
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H. Rencana dan Waktu Penelitian
1. Rencana Penilitian
Rencana penelitian akan dilaksanakan di Taman Kanakkanak Negeri 3 Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat
khususnya kelompok B2. Peneliti akan melibatkan unsur terkait
diantaranya kepala sekolah, guru kelas kelompok B2 dan anak
murid kelompok B2 yang berjumlah 13 anak sebagai subjek
penelitian. Keterlibatan semua unsur terkait sangat dibutuhkan
dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang mendalam,
lengkap dan sistematis. Dalam hal ini peneliti masuk ke dalam
subjek penelitian.
2. Waktu Dan Jadwal Penelitian
Rencana penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan
pada tahun pelajaran 2019/2020. Penentuan waktu mengacu pada
kalender akademik sekolah, karena PTK memerlukan beberapa
siklus yang membutuhkan proses belajar yang efektif di kelas.
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Tabel 3.2

Jadwal Kegiatan Penelitian

Tahun 2019 / 2020
Jenis kegiatan

Nov-Des

Januari

1 2 3 4 1
Pengajuan izin penelitian

2

Februari

3

4

x

X

1

2

Maret

3

4 1

x

x

2

April

Mei

3

4

1 2 3

4

x

x

x

x

1

2

Juni

3

4

x

x

x

Observasi kemampuan
awal
Pelaksanaan siklus 1
Pelaksanaan siklus 2
Pelaksanaan siklus 3

x

x

Penulisan laporan dan
bimbingan hasil
Seminar hasil
danperbaikan

1 2 3 4
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN DAN
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Histori Taman Kanak- Kanak Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal pada awalnya berdiri pada
tahun 2007 dengan nama TK Satu Atap SDN 157/V Kuala Tungkal yang
didirikan oleh MARDIANA, A.Ma. sekaligus sebagai kepala sekolah di TK
Satu Atap SDN 157/V Kuala Tungkal.TK ini berada dalam satu naungan
dengan SDN 157/V Kuala Tungkaldan secara administrasi tergabung
dengan SDN 157/V Kuala Tungkal
Kemudia pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor: 420/432/Disdik/2016 tentang perubahan
nomenklatur Taman Kanak Kanak Satu Atap SDN 157/V Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 diputuskan nama baru
menjadi TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal.Keputusan Bupati mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkannya yaitu pada tanggal 23 Mei 2016
2. Visi dan Misi TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
a). Visi TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
Mempersiapkan Generasi Beriman, Berkarakter, Berakhlak, Sehat
dan Cerdas
b). Misi TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
1. Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menanamkan nilai- nilai karakter, etika, moral, dan nilai- nilai
kemasyarakatan.
3. Menumbuhkan prilaku hidup bersih dan sehat.
4. Mengembangkan da menerapkan pembelajaran yang akti, inovatif,
kreatif, efektif, dan menyenangkan.
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c).Tujuan TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
1. Menghasikan generasi bangsa yang beriman dan berakhlak mulia
2. Memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan
karakteristik dan perkembangan anak didik
3. Menciptakan pembelajaran PAKEM
4. Menghasikan anak- anak yang sehat, cerdas dan ceria dan
mempersiapkan anak didik untuk ketingkat selanjutnya
5. Menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas

3. Profil TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
a) Nama Sekolah

: TKN Pembina 3 Kuala Tungkal

b) NPSN

: 10506031

c) Provinsi

: Jambi

d) Kabupaten

: Tanjung Jabung Barat

e) Kecamatan

: Tungkal Ilir

f) Kelurahan

: Tungkal II

g) Jalan

: Manunggal II

h) Setatus Sekolah

: Negeri

i) SK Pendidrian sekolah

: No 420/432/Disdik/2016

j) Tanggal SK Pendirian

: 26 Mei 2016

k) SK Izin Operasional

: No 420/432/Disdik/2016
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4. Struktur Organisasi TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
Adapun struktur organisasi TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal dalam
bagan berikut ini
Gambar 4.1 Struktur Organisasi TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
STRUKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
KEPALA SEKOLAH
Zarni, S.Pd. AUD
NIP.19620416 198701 2 OO1

Guru Kelas
Lia Fitria, S.Pd
NIP.19860213 201001 2 016

Guru Pendamping

Guru Pendamping

Siti Aisah, S.Pd.AUD

R.Adawiyah,S.Pd

Guru Kelas
Irmayati, S.Pd
NIP.19660510 198701 2 001
NIP

Operator Sekolah
Siti Aminah
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5. Geografis Taman Kanak- Kanak Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal di jalamn Manunggal II No.60
Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Provinsi Jambi.Lokasi sekolah ini dekat dengan jalan raya,hal ini
menjadikan TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal mudah di jangkau dan di
kunjungi dari segala arah dandi lalui banyak alat transportasi. TK Negeri
Pembina 3 Kuala Tungkal lokasinya menyatu dengan SDN 157/V
KualaTungkal dengan luas tanah kurang lebih 2000 meter persegi.
Adapun batas- batas wilayah TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
adalah sebagai berikut :
a). Sebelah utara berbatasan dengan rumah BINARIS
b). Sebekah selatan berbatasan dengan rumah NIZAM
c). Senbelah timur berbatasan dengan jalan raya
d). Sebelah barat berbatasan dengan SMAN 2 KualaTungkal
a). Keadaan Guru Taman Kanak- Kanak Negeri Pembina 3 Kuala
Tungkal
Personil guru TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal terdiri dari
kepala sekolah, 2 orang guru PNS, 2 orang guru pendamping dan 1 orang
operator sekolah/ TU.
Tabel 4.1.

Nama- nama guru Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3

Kuala Tungkal 2019/2020.
NO Nama kepsek dan guru

L/

Jabatan

P
1

Zarni,S.Pd.AUD

Satus
Kepegawaian

P

Kepala TK

PNS

P

Guru

PNS

Nip.19620416 198601 2 001
2

Irmayati, S.Pd
Nip.19660510 198701 2001

3

Lia Fitria, S.Pd
Nip.19860213 201001 2 016

P

PNS
Guru
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4.

Rabbiyatul Adawiyah, S.Pd

P

Guru

GTT

Guru

GTT

Nip.5.

Siti AISAH,S.Pd.AUD
Nip.-

6.

Siti Aminah, S.Pd

P

Operator/TU GTT

Nip.-

b.Keadaan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3
Kuala Tungkal
Jumlah peserta didik Kelompok b2 di TK Negeri Pembina 3 Kuala
Tungkal tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 13 anak.
Tabel 4.2.

Keadaan anak didik kelompok B2 TK Negeri Pembina 3

Kuala Tungkal tahun pelajaran 2019/2020.
No

Nama Anak

Jenis

Tgl Lahir

Kelamin

Kelompok
Belajar

1.

Aisyah Fitri

P

02-09-2014

B2

2.

Annisa Safitri

P

20-05-2014

B2

3.

Athifa Farhan W

P

19-02-2014

B2

4.

Azka Pranaja Syafa

L

06-01-2014

B2

5.

Genta Garda Nata

L

22-12-2013

B2

6.

Laula Nikmatul Maula

P

18-08-2014

B2

7.

M.Fauzan Khairy

L

28-02-2014

B2

8.

M.Naufal AL-Thafaris

L

20-10-2014

B2

9.

Maisyara Salsabila

P

02-04-2014

B2

10. M.Hafiz Al-habsi

L

01-14-2014

B2

11. M.Raska Prayoga

L

07-08-2014

B2

12. M.Ardhabilly

L

22-03-2014

B2

13. Naila Pauziah

P

24-05-2014

B2

Tabel 4.3. Anak Didik yang menjadi sampel tindakan taman Kanak-Kanak
Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal Tahun Pelajaran 2019/2020
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No

Nama Anak

Jenis

Tgl Lahir

Kelamin

Kelompok
Belajar

1.

Aisyah Fitri

P

02-09-2014

B2

2.

Annisa Safitri

P

20-05-2014

B2

3.

Athifa Farhan W

P

19-02-2014

B2

4.

Azka Pranaja Syafa

L

06-01-2014

B2

5.

Genta Garda Nata

L

22-12-2013

B2

6.

Laula Nikmatul Maula

P

18-08-2014

B2

7.

M.Fauzan Khairy

L

28-02-2014

B2

8.

M.Naufal AL-Thafaris

L

20-10-2014

B2

9.

Maisyara Salsabila

P

02-04-2014

B2

10. M.Hafiz Al-habsi

L

01-14-2014

B2

11. M.Raska Prayoga

L

07-08-2014

B2

12. M.Ardhabilly

L

22-03-2014

B2

13. Naila Pauziah

P

24-05-2014

B2

c.Keadaan Sarana Prasarana Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3
Kuala Tungkal
Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal memiliki
sarana dan prasarana sebagai berikut :
Tabel 4.4. Keadaan sarana Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3 Kuala
Tungkal Tahun Pelajaran 2019/2020.
No

Jenis Sarana

1.

Jumlah

Letak

Ket.Kondisi

Meja siswa

Kelas TK

Layak Pakai

2.

Kursi Siswa

Kelas TK

Layak Pakai

3.

Meja Guru

Kelas TK

Layak Pakai

4.

Kursi Guru

Kelas TK

Layak Pakai

5.

Papan Tulis

Kelas TK

Layak Pakai

6.

Lemari

Kelas TK

Layak Pakai

7.

Printer

Kelas TK

Baik
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8.

Laptop

Kelas TK

Baik

9.

Tempat Sampah

Kelas TK

Baik

10. Tempat Cuci Tangan

Kelas TK

Baik

11. Jam Dinding

Kelas TK

Baik

12. Rak Buku

Kelas TK

Layak Pakai

13. Simbol Kenegaraan

Kelas TK

Baik

14. Perlengkapan ibadah

Kelas TK

Baik

15. Balok

Kelas TK

Baik

16. Mangkok Makan

Kelas TK

Baik

17. APE Luar

Kelas TK

Layak Pakai

18. Lemari Buku

Kelas TK

Layak Pakai

19. Kotak P3K

Kelas TK

Baik

Tabel 4.5 Keadaan Prasarana TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal Tahun
Pelajaran 2019/2020
No

Jenis Prasarana

1.

Ruang Kelas

2.

Halaman

3.

Mushollah

4.

WC

5.

Ruang Kepala Tk/Guru

Panjang (m )

Lebar (m )

Peluang yang dapat mendukung perkembangan TK Negeri Pembina 3
Kuala Tungkal Kab.Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:
1) Masyarakat sekitar lingkungan sekolah memberikan dukungan penuh
dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban Taman KanakKanak.
2) Suasana lingkungan yang kondusif.
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B. Hasil Penelitian
1. Hasil Pengamatan Prasiklus
Sebelum penelitian tindakan kelas dilaksanakan, peneliti
melakukan observasi proses pembelajaran dilakukan oleh guru
kelas. dari hasil pengamatan peneliti menemukan permasalahan
yaitu perkembangan Kognitif anak kurang berkembang secara
maksimal. Selain itu peneliti melihat masih kurangnya pemanfaatan
penggunaan alat permainan edukatif dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hal tersebut peneliti mulai menyusun rencana
pembelajaran

untuk mengembangkan

Kognitif anak dengan

menggunakan alat permainan edukatif Tangram. sebelum tindakan
dilakukan kan, peneliti memberikan lembar observasi untuk melihat
sejauh mana perkembangan Kognitif.Adapun keterangan pengisian
lembar observasi sebagai berikut:
a. Skor 1 untuk jawaban BB artinya belum berkembang, yaitu
Apabila anak dalam melakukannya harus dengan bimbingan
atau dicontohkan guru.
b. Skor 2 untuk jawaban MB artinya mulai berkembang, yaitu
Apabila anak dalam melakukannya masih harus diingatkan atau
dibantu oleh guru.
c. Skor 3 untuk jawaban BSH artinya berkembang sesuai harapan,
yaitu Apabila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri
dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontoh oleh guru`
d. Skor 4 untuk jawaban BSB artinya berkembang sangat baik,
yaitu Apabila anak sudah dapat melaksanakannya secara
mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum
mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan.
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Nilai persentase pra siklus adalah:
NP=

X100%

Keterangan
NP

: Nilai Persentase Yang dicari atau diharapkan

R

: Nilai mentah yang diperoleh siswa

SM

: Nilai Maksimum Ideal dari tes yang bersangkutan

100% : Bilangan Tetap

Berdasarkan fakta pada pra siklus menunjukkan perkembangan
Kognitif anak dikelompok B2 Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3
Kuala Tungkal belum berkembang secara optimal, maka sebelum
dilakukan

penilaian

siklus

1,

peneliti

memperoleh

data

tentang

perkembangan Kognitif anak sebelum siklus atau pra siklus seperti di
bawah ini. data ini diperoleh dari observasi selama peneliti melakukan
penelitian di taman kanak-kanak ini.

Tabel 4.6. Perkembangan Kognitif Anak Prasiklus
No

Nama Anak

Perkembangan Kognitif Anak

1

Aisyah Fitri

2

2

Annisa Safitri

2

3

Athifa Farhan W

1

4

Azka Pranaja Syafa

2

5

Genta Garda Nata

1

6

Laula Nikmatul Maula

1

7

M.Fauzan Khairy

1

8

M.Naufal AL-Thafaris

2

9

Maisyara Salsabila

1

10

M.Hafiz Al-habsi

1

11

M.Raska Prayoga

2
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12

M.Ardhabilly

1

13

Naila Pauziah

2

Jumlah

19

Persentase

19/52x100%=36,53%

Berdasarkan tabel diatas terdapat 7 anak mendapat nilai 1, dan 6
anak mendapat nilai 2 dengan persentase total 36,53%. Ini berarti bahwa
perkembangan Kognitif anak masih dalam kategori kurang berkembang.
Oleh karena itu untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi maka perlu
diberikan tindakan lanjutannya.
Diagram 4.1. Persentase Perkembangan Kognitif Anak Prasiklus
;2 ;2

;2

;2

2

;2

;2

1,5
;1

1

;1

;1

;1

;1

;1

;1

Perkembangan Kognitif Anak

0,5

0

2. Tindakan Siklus 1
a. Perencanaan
Adapun perencanaan di sini adalah segala cara untuk
melakukan tindakan secara detail baik itu dari perencanaan tempat
melakukantindakan,

assessment

awal,

penyusunan

rencana

pembelajaran, proses observasi lembar kerja anak, keterlibatan
guru dan menyusun jadwal kegiatan.
1)

Deskripsi Lokasi
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di taman kanakkanak Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal. subjek penelitian ini
adalah anak-anak kelompok B2 dengan rentang usia 5 - 6 tahun
sebanyak 13 anak. penyebab kurang berkembangnya Kognitif anak
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diantaranya: 1) kurang optimalnya perencanaan pembelajaran yang
dibuat oleh guru kelas. 2) kurang dikemasnya pembelajaran yang
merangsang dan menstimulasi perkembangan Kognitif anak melalui
bermain. 3) kurangnya pemanfaatan alat permainan edukatif yang
ada dalam merangsang dan menstimulasi perkembangan Kognitif
anak. sehingga perkembangan Kognitif anak belum tercapai secara
optimal.
2) Asesmen Awal
Sebelum penelitian tindakan kelas dilaksanakan, peneliti
melakukan observasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh
guru kelas. hasil pengamatan peneliti menemukan beberapa
permasalahan diantaranya terdapat anak yang kurang tertarik pada
permainan Tangram, kurangnya pemanfaatan alat permainan
edukatif yang sudah dibeli oleh sekolah dalam mengembangkan
Kognitif,

kemudian

apabila

digunakan

masih

kurangnya

pengemasan permainan yang dapat merangsang dan menstimulasi
perkembangan Kognitif anak. dari itulah peneliti mulai menyusun
dan merancang pembelajaran menggunakan alat permainan
edukatif Tangram dalam mengembangkan Kognitif anak.
3) Penyusunan Rencana Pembelajaran
Adapun

langkah-langkah

untuk

menyusun

rencana

pembelajaran adalah mempersiapkan pengembangan tema, alat
permainan edukatif, lembar kerja anak, proses mengamati atau
observasi, partisipasi guru dan penyusunan jadwal kegiatan untuk
siklus 1.
a. Persiapan Pengembangan Tema
Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian berkolaborasi
dengan guru kelas di kelompok B2 Taman kanak-kanak Negeri
Pembina 3 Kuala Tungkal. peneliti dan guru kolaborasi bukan
hanya berkolaborasi dalam mengajar saja, akan tetapi juga dalam
mempersiapkan rencana pembelajaran. sedangkan tema yang
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digunakan dalam penelitian menyesuaikan dengan yang sudah
diprogramkan oleh sekolah yaitu tema alam semesta dan subtema
bumi dan isinya.
b. Alat Permainan Edukatif
Sebelum peneliti dan guru kolaborasi melakukan tindakan. peneliti
permainan edukatif yang akan digunakan yaitu Tangram.
c. Persiapan Lembar Kerja Anak
Sebelum

melakukan

tindakan

peneliti

dan

guru

kolaborasi

menyiapkan lembar kerja anak yang sesuai dengan tema selain
penggunaan alat permainan edukatif Tangram.
d. Proses Observasi
e. Keterlibatan Guru Kelas
Adapun keterlibatan guru kelas dalam penelitian ini adalah sebagai
kolaborator mulai dari perencanaan pembelajaran, observasi,
pelaksanaan tindakan dan evaluasi tindakan.
f. Jadwal Kegiatan Siklus 1
Setelah berdiskusi dengan guru kolaborator, maka disepakati
jadwal sebagai berikut:

Tabel 4.7. Jadwal Kegiatan Siklus 1
No Tanggal
1

Senin,9

Aktifitas

Aspek Yang Dinilai

Desember  Mengelompokkan

2019

Tangram

Perkembangan

yang Kognitif Anak yaitu

warna , betuk dan anak
ukuran sama

mampu

mengelompokkan
tangram
warna

dengan
dan

bentuk/ukuran yang
sama
2

Selasa,10Desember

Anak

mampu
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 Memindahkan

2019

Tangram

memindahkan

dengan tangran

dengan

dengan tangan dan angan
menghitungnya.
3

Rabu,11Desember

menghitungnya
Anak

 Menyusun Tangram menyusun

2019

dan

berukuran

menjadi

besar/kecil

bentuk.

mampu
tangran
suatu

menjadisuatu
bentuk/konstruk

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
1) Siklus 1 Pertemuan 1
Pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Senin tanggal
9Desember 2019 dengan tema alam semesta dan subtema bumi
dan isinya. pada kegiatan awal sebelum masuk kelas, anak-anak
baris di halaman sekolah untuk melakukan ikrar bersama
kemudian masuk club masing-masing. setelah masuk kelas
masing-masing dengan dimulai salam guru mengajak anak-anak
hafalan surat al-lahab, menyanyikan lagu “ Setiap hari aku
bangun pagi”, tanya jawab tentang benda-benda alam yang ada
di bumi.
Pada kegiatan inti anak-anak menunjukkan gambar benda
yang termasuk benda alam dan yang bukan dengan cara
memberi tanda silang pada gambar merupakan benda alam
dengan menggunakan

LKA, lalu bermain menggunakan alat

permainan edukatif Tangram dengan menyusun Tangram bentuk
susun ke atas Tangram yang berukuran Sama, kemudian
membongkar Tangram yang telah disusun.
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Setelah selesai kegiatan anak-anak makan bersama
kemudian bermain bersama di luar kelas setelah itu pada
kegiatan akhir guru bertanya kepada anak-anak tentang
perasaan

anak

menceritakan

selama nama bermain, meminta anak

pengalaman

selama

bermain,

penguatan

pengetahuan dan informasi kegiatan esok hari, lalu pulang.
2) Siklus 1 Pertemuan 2
Pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Selasa,10 Desember
2019 dengan tema alam semesta dan subtema bumi dan isinya.
pada kegiatan awal sebelum masuk kelas, anak-anak baris di
halaman sekolah untuk melakukan ikrar bersama kemudian
masuk kelas masing-masing. setelah masuk kelas masing-masing
dengan dimulai salam guru, kemudian hafalan surat al-lahab,
mengenal lawan kata dengan cara menyanyikan lagu “ Siapakah
yang menciptakan air”,

tanya jawab tentang manfaat air,

dilanjutkan dengan demonstrasi tentang sifat-sifat air.
Pada kegiatan inti anak-anak dengan menggunakan buku
LKA melengkapi kalimat tentang manfaat air dengan suku kata
akhir yang tepat, selalu bermain menggunakan alat permainan
edukatif Tangram dengan menyusun Tangram yang berukuran
paling kecil dan berdasarkan warna.
Setelah selesai kegiatan anak-anak

makan bersama

kemudian bermain bersama di luar kelas. setelah itu pada
kegiatan akhir guru bertanya kepada anak tentang perasaan anak
selama bermain, meminta anak menceritakan pengalaman selama
bermain, penguatan pengetahuan dan informasi kegiatan atau
hari, lalu pulang.
3) Siklus 1 Pertemuan 3
Pertemuan 3 dilaksanakan pada hari Rabu,11 Desember
2019 dengan tema alam semesta dan subtema bumi dan isinya.
setelah

penerapan

standar

operasional

prosedur(

SOP)
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penyambutan anak, lalu anak-anak masuk kelas masing-masing.
dimulai dengan Ucapan salam,

doa mau belajar, kemudian

hafalan surat al-lahab, kemudian bercakap-cakap tentang sumbersumber api dengan melihat gambar.
Pada kegiatan inti anak menyebutkan manfaat dan bahaya
api, selalu menggunakan buku LKA dengan kegiatan mengurutkan
gambar
terbesar

sumber-sumber api dari yang terkecil hingga yang
dengan

menggunakan

cara

alat

memberi

permainan

angka,

edukatif

selalu
Tangram

bermain
dengan

memindahkan Tangram yang berukuran paling kecil dengan cara
menjumput

dengan

tangan

dan

menghitungnya,

kemudian

menyusun Tangram yang berukuran paling kecil menjadi Suatu
bentuk/ konstruk.
Setelah

selesai

kegiatan

anak-anak

makan

bersama

kemudian bermain bersama di luar kelas. setelah itu pada
kegiatan akhir guru bertanya kepada anak tentang perasaan anak
selama bermain, meminta anak menceritakan pengalaman selama
bermain, penguatan pengetahuan dan informasi kegiatan esok
hari.
c. Observasi Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan 1, 2 Dan 3 Siklus 1
Observasi dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan yang
disusun berdasarkan rencana kegiatan harian. observer mengamati
anak-anak yang sedang melakukan kegiatan dan hal-hal yang
diamati disesuaikan dengan panduan observasi yang ada, berupa
instrumen penelitian yaitu perkembangan Kognitif anak. hasilnya
kemudian dianalisis untuk mengetahui perkembangan Kognitif anak.
Adapun hasil observasi pada setiap pertemuan terdapat pada tabel
berikut ini:
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Tabel 4.8. Perkembangan Kognitif Anak Siklus 1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nama Anak
Perkembangan Kognitif Anak
Aisyah Fitri
3
Annisa Safitri
2
Athifa Farhan W
2
Azka Pranaja Syafa
2
Genta Garda Nata
2
Laula Nikmatul Maula
3
M.Fauzan Khairy
2
M.Naufal AL-Thafaris
2
Maisyara Salsabila
2
M.Hafiz Al-habsi
3
M.Raska Prayoga
2
M.Ardhabilly
2
Naila Pauziah
2
Jumlah
29
Persentase
29/52x100%=55.77%
Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 anak yang mendapat nilai 3

dan 10 anak mendapat skor 2.
Diagram 4.2. Perkembangan Kognitif Anak Siklus 1
3
2,5
2
1,5

Perkembangan Kognitif…

1
0,5
0
Aisyah

Azka

Fauzan

Hafiz

Naila

Jadi perkembangan Kognitif anak pada Tipe 1 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.9. Persentase Perkembangan Kognitif Anak Siklus 1
No

Nama Anak

(1)
1

(2)
Aisyah Fitri

Perkembangan
Kognitif Anak
(3)
3

2

Annisa Safitri

2

Persentase
(%)
(4)
75%
50%
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3

Athifa Farhan W

2

50%

4

Azka Pranaja Syafa

2

50%

5

Genta Garda Nata

2

50%

6

Laula Nikmatul Maula

3

75%

7

M.Fauzan Khairy

2

50%

8

M.Naufal AL-Thafaris

2

75%

9

Maisyara Salsabila

2

50%

10

M.Hafiz Al-habsi

3

50%

11

M.Raska Prayoga

2

75%

12

M.Ardhabilly

2

50%

13

Naila Pauziah

2

50%

Jumlah

29

Persentase

29/52x100%=55.77%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan
Kognitif anak belum berkembang secara optimal, Hal ini terlihat dari 13
anak kelompok B2 Baru 3 anak yang mendapat skor 3 dan yang lain
masih mendapat skor 2.

Tabel 4.10. Perbandingan Persentase Perkembangan Kognitif Anak Pra
Siklus Dengan Siklus 1
No

Nama Anak

Pra siklus

Siklus 1

1

Aisyah Fitri

50%

75%

2

Annisa Safitri

25%

50%

3

Athifa Farhan W

25%

25%

4

Azka Pranaja Syafa

50%

50%

5

Genta Garda Nata

25%

50%

6

Laula Nikmatul Maula

50%

75%

7

M.Fauzan Khairy

25%

50%

8

M.Naufal AL-Thafaris

50%

75%
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9

Maisyara Salsabila

25%

50%

10

M.Hafiz Al-habsi

25%

50%

11

M.Raska Prayoga

50%

75%

12

M.Ardhabilly

25%

50%

13

Naila Pauziah

50%

50%

Diagram 4.3. Perbandingan Hasil Pengamatan Perkembangaan
Kognitif Anak Di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
Prasiklus dan Siklus 1.
60
40
20

55,77

Perkembangan Kognitif Anak

36,53

0
Prasiklus

Berdasarkan

Siklus 1

tabel

diatas

terlihat

adanya

peningkatan

perkembangan kognitif anak pada siklus 1 di mana pada saat pra siklus
rata-rata nilai yang diberikan guru adalah 36,53 % dan pada siklus 1 nilai
yang diberikan oleh guru adalah 55,77 %. Selisih skor yang diperoleh
antara prasiklus dengan siklus 1 adalah 19,24 %.Berdasarkan selisih skor
tersebut dapat disimpulkan terjadi peningkatan perkembangan Kognitif
anak, namun hasil yang diperoleh belum maksimal yaitu memperoleh nilai
sebanyak 76-100% merupakan nilai perkembangan kognitif anak yang
sangat baik dan Sesuai yang diharapkan. kemudian peneliti dan guru
kolaborasi sepakat untuk melanjutkan tindakan ke siklus berikutnya
karena nilai rata-rata adalah 55,77%.
d. Refleksi
Setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan,
tahap selanjutnya adalah peneliti

Penelitian tindakan kelas adalah
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refleksi. peneliti menggunakan instrumen observasi untuk mengetahui
perkembangan Kognitif anak.
Pada pelaksanaan siklus 1 ada kelemahan yang ditemukan
sehingga

membuat

perkembangan

Kognitif

anak

masih

kurang

berkembang dengan baik, yaitu:
a. Anak masih bisa diarahkan untuk bermain Tangram dengan aturan,
contohnya membuat bentuk susun ke atas dan menyusun sesuai
warna, ternyata masih banyak anak yang mencampurkan Tangram
dengan warna yang berbeda, namun bagi kami peneliti tidak begitu
mempermasalahkan kan karena peneliti fokus pada perkembangan
Kognitif anak.
b. Anak masih sulit dalam menghitung, namun di sini karena fokus peneliti
untuk mengembangkan Kognitif maka anak hanya disuruh mengulang
kembali seberapa anak dapat menghitung dan berulang-ulang dengan
arahan guru.
c. Terdapatnya sebahagian Tangram yang susah untuk dibongkar
kembali, sehingga guru perlu menyisihkan dahulu Tangram yang susah
untuk dibongkar itu.
d. Anak kurang tertarik dalam menyusun Tangram yang berukuran paling
kecil, karena dengan ukuran Tangram yang kecil lebih rumet
menyusunnya.
3. Tindakan Siklus 2
Berdasarkan hasil tindakan suku satu kemampuan perkembangan
Kognitif anak arti harus diperbaiki karena hasil tindakan kita tuh masih di
bawah rata-rata yang diharapkan. oleh sebab itu peneliti bersama guru
kolaborator melanjutkan pada tindakan lanjutan (siklus 2).
a. perencanaan
Adapun langkah-langkah untuk menyusun rencana pembelajaran
adalah mempersiapkan pengembangan tema, media alat alat permainan
edukatif, lembar kerja anak, proses mengamati atau observasi, sertifikasi
guru dan penyusunan jadwal kegiatan untuk siklus 2.
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1) Persiapan Pengembangan Tema
Tema dipakai menyesuaikan dengan tema sudah diprogramkan oleh
pola yaitu tema alam semesta dan subtema benda-benda langit.
2) Alat Permainan Edukatif
Sebelum peneliti dan guru kolaborasi melakukan tindakan,
menyiapkan alat permainan

Kami

edukatif yang akan digunakan yaitu

Tangram.
3) Persiapan Lembar Kerja Anak
Sebelum melakukan tindakan peneliti dan guru kolaboratif menyiapkan
lembar kerja anak yang sesuai dengan tema selain penggunaan alat
permainan edukatif Tangram.
4) Observasi
5) keterlibatan guru kelas
Adapun keterlibatan guru kelas dalam penelitian ini adalah sebagai
kolaborator

mulai

dari

perencanaan

pembelajaranan,observasi,

pelaksana dan evaluasi tindakan.
6) Jadwal Kegiatan Siklus 2
Setelah berdiskusi dengan guru kolaborator, maka disepakati jadwal
sebagai berikut:
Tabel 4. 11 Jadwal Kegiatan Siklus 2
No Tanggal
1

Senin

Aktifitas

Aspek Yang Dinilai

6  Mengelompokkan

Januari 2020

Perkembangan

Tangram yang warna , Kognitif Anak mampu
betuk

dan

ukuran mengelompokkan

sama

warna,bentuk

dan

ukuran dengan baik
2

Selasa7Januari
2020

 Memindahkan
tangram
tangan

Anak

mampu

dengan memindahkan tangran
dan dengan

menghitungnya.

angan

menghitungnya

dan
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3

Rabu 6 Januari
2020

Anak
 Menyusun
berukuran

Tangram menyusun

mampu
tangran

besar/kecil menjadi suatu bentuk.

menjadisuatu
bentuk/konstruk

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
1) Siklus 2 Tindakan 1
Tindakan 1 dilaksanakan pada hari Senin 6 Januari 2020 dengan
tema alam semesta dan sub tema benda-benda langit. pada kegiatan
awal sebelum masuk kelas, anak-anak baris di halaman sekolah untuk
melakukan ikrar bersama kemudian masuk kelas masing-masing. setelah
masuk kelas masing-masing dengan dimulai salam guru mengajak anakanak hafalan surat al-lahab, menyanyikan lagu lagu “ Tak Tugasku setiap
hari” dan bercakap-cakap tentang benda-benda lainnya.
Pada kegiatan inti anak-anak mewarnai gambar dan tulisan bendabenda langit dengan menggunakan LKA, lalu bermain menggunakan alat
permainan edukatif Tangram dengan menyusun Tangram bentuk susunan
ke atas, Tangram yang berukuran sama, serta membongkarnya kembali.
Setelah selesai kegiatan anak-anak makan bersama kemudian
bermain bersama di luar kelas. setelah itu pada kegiatan akhir guru
bertanya kepada anak tentang perasaan anak selama bermain, meminta
anak menceritakan pengalaman selama bermain, penguatan penguatan
andan informasi kegiatan esok hari, lalu pulang
2) Siklus 2 Tindakan 2
Tindakan 2 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020
dengan tema alam semesta dan subtema benda-benda langit. setelah
penerapan standar operasional prosedur (SOP) penyambutan anak, lalu
anak-anak masuk kelas masing-masing. dimulai dengan Ucapan salam,
doa mau belajar, Kemudian bermain matahari, bulan dan bintang lalu
hafalan surat al-lahab.
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Pada kegiatan inti anak dengan menggunakan LKA menggunting,
menyusun dan menempel potongan gambar sehingga membentuk
gambar bulan, kemudian bermain menggunakan alat permainan edukatif
Tangram dengan menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran
yang sama.
Setelah selesai kegiatan anak-anak makan bersama kemudian
bermain bersama di luar kelas. setelah itu pada kegiatan akhir guru
bertanya kepada anak tentang perasaan anak selama bermain, meminta
anak menceritakan pengalaman selama bermain, penguatan pengetahuan
dan informasi kegiatan sehari, lalu pulang.
3) Siklus 2 Tindakan 3
Tindakan 3 dilaksanakan pada hari Rabu 8 Januari 2020 dengan
tema alam semesta dan sub tema benda-benda langit. setelah penerapan
standar operasional prosedur (SOP) penyambutan anak, lalu anak-anak
masuk kelas masing-masing. dimulai dengan Ucapan salam, doa mau
belajar, kemudian hafalan Surat Al Lahab, dan menyanyikan lagu “Bintang
Kecil”.
Pada kegiatan inti anak dengan menggunakan buku kreativitas
mewarnai gambar matahari, Kemudian bermain menggunakan alat
permainan edukatif Tangram dengan memindahkan Tangram yang
berukuran besar dari lantai ke baskom dengan penjepit gorengan dan
menyusun Tangram berukuran besar yang menjadi suatu bentuk atau
konstruk.
Setelah selesai kegiatan anak-anak makan bersama kemudian
bermain bersama di luar kelas .setelah itu pada kegiatan akhir guru
bertanya kepada anak tentang perasaan anak selama bermain, meminta
anak menceritakan pengalaman selama bermain, penguat pengetahuan
dan informasi kegiatan esok hari, lalu pulang.
c. Observasi Pelaksanaan Kegiatan Tindakan 1, 2 Dan 3 Siklus 2
Observasi dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan yang
disusun berdasarkan rencana kegiatan harian. observer mengamati anak-
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anak yang sedang melakukan kegiatan dan hal-hal yang diamati
disesuaikan dengan panduan observasi yang ada, berupa instrumen
penelitian yaitu perkembangan Kognitif anak. hasilnya kemudian dianalisis
untuk mengetahui perkembangan Kognitif anak. Adapun hasil observasi
pada setiap pertemuan terdapat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.12. Perkembangan Kognitif Anak Siklus 2
No

Nama Anak

1

Aisyah Fitri

4

2

Annisa Safitri

2

3

Athifa Farhan W

2

4

Azka Pranaja Syafa

3

5

Genta Garda Nata

3

6

Laula Nikmatul Maula

3

7

M.Fauzan Khairy

3

8

M.Naufal AL-Thafaris

2

9

Maisyara Salsabila

3

10

M.Hafiz Al-habsi

3

11

M.Raska Prayoga

3

12

M.Ardhabilly

3

13

Naila Pauziah

3

Jumlah

36

Persentase

Perkembangan Kognitif Anak

37/52x100%=71,15%

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 anak yang mendapat skor
nilai 2 dan dengan persentase 50%, 9 anak mendapat skor nilai 3
dengan persentase 75%.dan 1 anak mendapat skor 4 dengan
persentase 100%.
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Diagram 4.4. Perkembangan Kognitif Siklus 2
4
3
2

4
3

1

2

3

3

3

2

3

3

3

3

Perkembangan Kognitif…

3

2

0
Aisyah

Azka

Fauzan

Hafiz

Naila

Jadi perkembangan Kognitif anak pada siklus 2 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13. Persentase Perkembangan Kognitif Anak Siklus 2
No

Nama Anak

Perkembangan

Persentase

Kognitif Anak
1

Aisyah Fitri

4

100%

2

Annisa Safitri

2

50%

3

Athifa Farhan W

2

50%

4

Azka Pranaja Syafa

3

75%

5

Genta Garda Nata

3

75%

6

Laula Nikmatul Maula

3

75%

7

M.Fauzan Khairy

3

75%

8

M.Naufal AL-Thafaris

2

50%

9

Maisyara Salsabila

3

75%

10

M.Hafiz Al-habsi

3

75%

11

M.Raska Prayoga

3

75%

12

M.Ardhabilly

3

75%

13

Naila Pauziah

3

75%

Jumlah

37

Persentase

37/52x100%=71,15%
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan
Kognitif anak belum berkembang secara maksimal, hal ini terlihat dari
persentase yaang diperoleh sebanyak 71,15%.
Tabel 4.14. Perbandingan Persentase Perkembangan Kognitif Anak
Prasiklus, Siklus 1, dan siklus 2
No

Nama Anak

Prasiklus

Siklus 1

Siklus 2

1

Aisyah Fitri

50%

75%

100%

2

Annisa Safitri

50%

50%

50%

3

Athifa Farhan W

25%

50%

50%

4

Azka Pranaja Syafa

50%

50%

75%

5

Genta Garda Nata

25%

50%

75%

6

Laula Nikmatul Maula

25%

75%

75%

7

M.Fauzan Khairy

25%

50%

75%

8

M.Naufal AL-Thafaris

50%

50%

50%

9

Maisyara Salsabila

25%

50%

75%

10

M.Hafiz Al-habsi

25%

75%

75%

11

M.Raska Prayoga

50%

50%

75%

12

M.Ardhabilly

25%

50%

75%

13

Naila Pauziah

50%

50%

75%

Diagram 4.5. Perbandingan Hasil Pengamatan Perkembangaan
Kognitif Anak Di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
Prasiklus, Siklus 1 dan siklus 2
80
60
40
20

55,77

71,15

Perkembangan Kognitif
Anak

36,53

0
Prasiklus

Siklus 1

Berdasarkan

tabel

Siklus 2

diatas

terlihat

adanya

peningkatan

perkembangan Kognitif anak pada siklus 2 di mana pada saat siklus 1
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rata-rata nilai yang diberikan guru adalah 55,77% dan pada siklus 2 nilai
yang diberikan oleh guru adalah 71,15%. Selisih skor yang diperoleh
antara siklus 1 dengan siklus 2 adalah 15,38%.Berdasarkan selisih skor
tersebut dapat disimpulkan terjadi peningkatan perkembangan Kognitif
anak, namun hasil yang diperoleh belum maksimal. Peneliti bersama guru
kelas tepat bahwa nilai anak berkembang sangat baik yaitu memperoleh
nilai sebanyak 76-100% merupakan nilai perkembangan Kognitif anak
yang sangat baik dan Sesuai yang diharapkan. kemudian peneliti sepakat
untuk melanjutkan tindakan ke siklus berikutnya karena nilai rata-rata
adalah 71,15%.
d. Refleksi
Setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan,
tahap selanjutnya adalah peneliti

Penelitian tindakan kelas adalah

refleksi. peneliti menggunakan instrumen observasi untuk mengetahui
perkembangan Kognitif anak. Pada pelaksanaan siklus 2 anak-anak
bertambah teratur dalam bermain.

4. Tindakan Siklus 3
Berdasarkan hasil tindakan siklus 2 kemampuan perkembangan
Kognitif anak arti harus diperbaiki karena hasil tindakan siklus 2 belum
mencapai skor yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti bersama guru
kolaborator meanjutkan pada tindakan lanjutan (siklus 3).
a. Perencanaan
Adapun langkah-langkah untuk menyusun rencana pembelajaran
adalah mempersiapkan pengembangan tema, media alat alat permainan
edukatif, lembar kerja anak, proses mengamati atau observasi, sertifikasi
guru dan penyusunan jadwal kegiatan untuk siklus 2.
1) Persiapan Pengembangan Tema
Tema dipakai menyesuaikan dengan tema sudah diprogramkan oleh
sekolah yaitu tema alam semesta dan subtema gejala alam.
2) Alat Permainan Edukatif
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Sebelum peneliti dan guru kolaborasi melakukan tindakan,
menyiapkan alat permainan

Kami

edukatif yang akan digunakan yaitu

Tangram.
3) Persiapan Lembar Kerja Anak
Sebelum melakukan tindakan peneliti dan guru kolaboratif menyiapkan
lembar kerja anak yang sesuai dengan tema selain penggunaan alat
permainan edukatif Tangram.
4) Observasi
5) keterlibatan guru kelas
Adapun keterlibatan guru kelas dalam penelitian ini adalah sebagai
kolaborator

mulai

dari

perencanaan

pembelajaranan,observasi,

pelaksana dan evaluasi tindakan.
6) Jadwal Kegiatan Siklus 2
Setelah berdiskusi dengan guru kolaborator, maka disepakati jadwal
sebagai berikut:
Tabel 4.15. Jadwal Kegiatan Siklus 2
No Tanggal

Aktifitas

Aspek Yang Dinilai

1

 Mengelompokkan

Perkembangan

Senin17Februari
2020

Tangram

yang Kognitif Anak msampu

warna , betuk dan mengelompokkan
ukuran sama

tangram berdasarkan
warna,bentuk

dan

ukuran
2

Selasa18Februari
2020

Anak
 Memindahkan
Tangram

memindahkann

dengan tangram

dengan tangan dan menghitung
menghitungnya.
3

Rabu 19Februari
2020

mampu

dan
dengan

benar
Anak

 Menyusun Tangram menyusun

mampu
tangram
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berukuran

menjadi suatu bentuk

besar/kecil

yang utuh.

menjadisuatu
bentuk/konstruk

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
1) Siklus 3 Tindakan 1
Tindakan 1 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020
dengan tema alam semesta dan sub tema gejala alam.Pada kegiatan
awal sebelum masuk kelas, anak-anak baris di halaman sekolah untuk
melakukan ikrar bersama kemudian masuk kelas masing-masing. setelah
masuk kelas masing-masing dengan dimulai salam guru mengajak anakanak hafalan surat al-Kautsar, menyanyikan lagu lagu “Hari Sudah Pagi”
dan bercakap-cakap kejadian alam dan terjadinya pagi, siang dan malam
dengan tanda-tandanya.
Pada kegiatan inti anak-anak mewarnai gambar dan tulisan bendabenda langit dengan menggunakan LKA, mencocokan gambar dengan
mewarnai, lalu bermain menggunakan alat permainan edukatif Tangram
dengan menyusun Tangram bentuk susunan ke atas, Tangram yang
berukuran paling kecil, serta membongkarnya kembali.
Setelah selesai kegiatan anak-anak makan bersama kemudian
bermain bersama di luar kelas. setelah itu pada kegiatan akhir guru
bertanya kepada anak tentang perasaan anak selama bermain, meminta
anak menceritakan pengalaman selama bermain, penguatan penguatan
andan informasi kegiatan esok hari, lalu pulang
2) Siklus 3 Tindakan 2
Tindakan 2 dilaksanakan pada hari Senin 18 Februari 2020 dengan
tema alam semesta dan subtema gejala alam. setelah penerapan standar
operasional prosedur (SOP) penyambutan anak, lalu anak-anak masuk
kelas masing-masing. dimulai dengan Ucapan salam, doa mau belajar,
Kemudian bermain lingkaran besar dan lingkaran kecil, hafalan surat Al-
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Kautsar, dan bercakap-cakap tentang gejala alam atau bencana alam
yang pernah didengar oleh anak.
Pada kegiatan inti anak dengan menggunakan menebalkan kata
yang menunjukan nama-nama gejala alam sesuai dengan gambar
kemudian bermain dengan menggunakan alat permainan edukatif
Tangram dengan menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran
yang sama yang mempunyai jumlah lubang 4. Kemudian dilanjutkan
dengan memindahkan Tangram yang berukuran paling kecil dari lantai
kebaskom dengan menggunakan penjepit gorengan.
Setelah selesai kegiatan anak-anak makan bersama kemudian
bermain bersama di luar kelas. setelah itu pada kegiatan akhir guru
bertanya kepada anak tentang perasaan anak selama bermain, meminta
anak menceritakan pengalaman selama bermain, penguatan pengetahuan
dan informasi kegiatan sehari, lalu pulang.
3) Siklus 3 Tindakan 3
Tindakan 3 dilaksanakan pada hari Senin,19 Februari 2020 dengan
tema alam semesta dan sub tema gejala alam. Setelah penerapan
standar operasional prosedur (SOP) penyambutan anak, lalu anak-anak
masuk kelas masing-masing. dimulai dengan Ucapan salam, doa mau
belajar, kemudian hafalan Surat A-Kautsar, dan menyanyikan lagu “tik-tik
bunyi hujan”, dan bercakap-cakap tentang hal-hal yang menyebabkan
terjadinya banjir sesuai gambar.
Pada kegiatan inti anak dengan menghubungkan gambar sesuai
sebab akibat bencana alam yang ada pada LKA lalu bermain
menggunakan alat permainan edukatif Tangram dengan menyusun
Tangram berukuran besat dan tidak sesuai warna menjadi suatu bentuk
atau kontruk, kemudian menyusun Tangram dengan bentuk, warna dan
ukuran yang tidak sama menjadi suatu bentuk/konstruk.
Setelah selesai kegiatan anak-anak makan bersama kemudian
bermain bersama di luar kelas .setelah itu pada kegiatan akhir guru
bertanya kepada anak tentang perasaan anak selama bermain, meminta
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anak menceritakan pengalaman selama bermain, penguat pengetahuan
dan informasi kegiatan esok hari, lalu pulang.
c. Observasi Pelaksanaan Kegiatan Tindakan 1, 2 Dan 3 Siklus 3

Observasi dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan yang
disusun berdasarkan rencana kegiatan harian. observer mengamati anakanak yang sedang melakukan kegiatan dan hal-hal yang diamati
disesuaikan dengan panduan observasi yang ada, berupa instrumen
penelitian yaitu perkembangan Kognitif anak. hasilnya kemudian dianalisis
untuk mengetahui perkembangan Kognitif anak. Adapun hasil observasi
pada setiap pertemuan terdapat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.16. Perkembangan Kognitif Anak Siklus 3
No

Nama Anak

1

Aisyah Fitri

4

2

Annisa Safitri

4

3

Athifa Farhan W

3

4

Azka Pranaja Syafa

3

5

Genta Garda Nata

3

6

Laula Nikmatul Maula

4

7

M.Fauzan Khairy

3

8

M.Naufal AL-Thafaris

3

9

Maisyara Salsabila

3

10

M.Hafiz Al-habsi

4

11

M.Raska Prayoga

3

12

M.Ardhabilly

3

13

Naila Pauziah

4

Jumlah

45

Persentase

Perkembangan Kognitif Anak

45/52x100%=86,53%

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 anak yang mendapat skor
nilai 4 dan yang lainnya mendapat skor nilai 3 dengan persentase
86,53%.
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Diagram 4.6. Perkembangan Kognitif Siklus 3
4
3
2

Perkembangan Kognitif Anak

1
0

Aisyah

Athifa

Genta

Fauzan

Maysarah

Raska

Naila

Jadi perkembangan Kognitif anak pada siklus 3 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.17. Persentase Perkembangan Kognitif Anak Siklus 3
No

Nama Anak

Perkembangan
Kognitif Anak
4

Persentase

1

Aisyah Fitri

2

Annisa Safitri

4

100%

3

Athifa Farhan W

3

75%

4

Azka Pranaja Syafa

3

75%

5

Genta Garda Nata

3

75%

6

Laula Nikmatul Maula

4

100%

7

M.Fauzan Khairy

4

100%

8

M.Naufal AL-Thafaris

3

75%

9

Maisyara Salsabila

3

75%

10

M.Hafiz Al-habsi

4

100%

11

M.Raska Prayoga

3

75%

12

M.Ardhabilly

3

75%

13

Naila Pauziah

4

100%

Jumlah

45

Persentase

45/52x100%=86,53%

100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan
Kognitif anak sudah berkemabng dengan baik, hal ini terlihat dari
persentase yaang diperoleh sebanyak 86,53%.
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Tabel 4.18. Perbandingan Persentase Perkembangan Kognitif Anak
Prasiklus, Siklus 1, siklus 2, dan siklus 3
No

Nama Anak

Prasiklus Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3

1

Aisyah Fitri

50%

75%

100%

100%

2

Annisa Safitri

50%

50%

50%

100%

3

Athifa Farhan W

25%

50%

50%

75%

4

Azka Pranaja Syafa

50%

50%

75%

75%

5

Genta Garda Nata

25%

50%

75%

75%

6

Laula Nikmatul Maula

25%

75%

75%

100%

7

M.Fauzan Khairy

25%

50%

75%

100%

8

M.Naufal AL-Thafaris

50%

50%

50%

75%

9

Maisyara Salsabila

25%

50%

75%

75%

10 M.Hafiz Al-habsi

25%

75%

75%

100%

11 M.Raska Prayoga

50%

50%

75%

75%

12 M.Ardhabilly

25%

50%

75%

75%

13 Naila Pauziah

50%

50%

75%

100%

Diagram 4.7. Data Hasil Pengamatan Perkembangan kognitif
Kelompok B2 TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal Sebelum dan Sesudah
diberi Tindakan.

100

80
60
86,53
71,15
55,77
20 36,53
0

40

tabel

Siklus 3

Siklus 2

Siklus 1

Prasiklus

Berdasarkan

Perkembangan…

diatas

terlihat

adanya

peningkatan

perkembangan Kognitif anak pada siklus 3 di mana pada saat siklus 2
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rata-rata nilai yang diberikan guru adalah 71,15% dan pada siklus 3 nilai
yang diberikan oleh guru adalah 86,53%. Selisih skor yang diperoleh
antara siklus 2 dengan siklus 3 adalah 15,38%.Berdasarkan selisih skor
tersebut dapat disimpulkan terjadi peningkatan perkembangan Kognitif
anak.Peneliti bersama guru kelas sepakat bahwa nilai anak berkembang
sangat baik yaitu memperoleh nilai sebanyak 76-100% merupakan nilai
perkembangan Kognitif anak yang sangat baik dan Sesuai yang
diharapkan. kemudian peneliti

sepakat untuk mengadakan tindakan

cukup 3 siklus dan tidak perlu dilanjutkan kesiklus berikutnya lagi, karena
nilainya sudah sesuai dengan yang diharapkan.
d. Refleksi

Setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan,
tahap selanjutnya adalah Penelitian tindakan kelas adalah refleksi. Peneliti
menggunakan instrumen observasi untuk mengetahui perkembangan
Kognitif anak. Pada pelaksanaan siklus 3 terdapat poin yang perlu
dicermati sehingga perkembangan Kognitif anak dapat berkembang
dengan baik yaitu penggunaan alat peraga edukatif Tangram yang efektif
dan efisien menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan
Kognitif anak dapat berkembang dengan baik. Dengan banyaknya variasi
Tangram, baik dari segi bentuk, warna maupun ukuran menjadi hal yang
menarik bagi anak.

C. Analisis Hasil Penelitian
Hasil penelitian tindakan kelas

yang peneliti lakukanTentang

penggunaan alat permainan edukatif Tangram dalam pengembangan
Kognitif anak usia dini di kelompok B2 TK Negeri Pembina 3 Kuala
Tungkal tahun pelajaran 2019-2020 dilakukan sampai siklus 3.
Pembelajaran menggunakan alat permainan edukatif Tangram
dalam mengembangkan Kognitif anak di kelompok B2 TK Negeri Pembina
3 Kuala Tungkal mengalami peningkatan yang pesat.
Keterangan
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Persentase Perkembangan Kognitif

Kriteria

1-25%

Rendah

26-50%

Sedang

51-75%

Tinggi

76-100%

Sangat Tinggi

Diagram 4.8. Perbandingan Hasil Pengamatan Perkembangan Kognitif
Anak Di Kelompok B2 TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal Prasiklus,
Siklus 1, Siklus 2, Dan Siklus 3.
90
80
70
60
50
Siklus 3; 86,53

40
30
20

Perkembangan Kognitif Anak

Siklus 2; 71,55

Siklus 1; 55,77
Prasiklus; 36,53

10
0
Prasiklus

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3

Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan Kognitif anak
berkembang dengan sangat baik apabila dilakukan dengan cara dan
strategi yang baik pula. hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang
dilakukan peneliti dengan guru kelas. hasilnya menunjukkan bahwa
adanya peningkatan yang positif dari tindakan yang dilakukan pada siklus
1, siklus 2 dan siklus 3 dengan menggunakan tema Alam Semesta. pada
saat pra siklus anak mendapat skor 1 dan 2. setelah siklus 1 ternyata
meningkat dan terus meningkat pada Siklus 2 dan siklus 3.
Hasil penelitian tindakan kelas tentang penggunaan alat permainan
edukatif Tangram dalam mengembangkan Kognitif anak usia dini di
kelompok B2 TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal tahun pelajaran 20192020 adalah sebagai berikut:
Pertama, perkembangan Kognitif anak sebelum diberi tindakan
belum berkembang dengan optimal, Hal ini terlihat dari banyaknya anak
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yang belum mampu memasang dan membongkar kembali Tangram
dengan terampil, teliti dan teratur, karena kurang dikemasnya pelajaran
dari guru. penggunaan alat permainan edukatif Tangram di TK Negeri
Pembina 3 Kuala Tungkal belum maksimal Hal ini terlihat skor yang
diberikan guru
Kedua, setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dari siklus 1
sampai siklus 3 maka dapat dilihat bahwa perkembangan Kognitif anak
semakin meningkat, Adapun cara peningkatan perkembangan Kognitif
anak

Melalui penggunaan alat permainan edukatif Tangram adalah

dengan berbagai strategi diantaranya peneliti dan guru kolaborasi
menyiapkan dan menyusun rencana pembelajaran, merancang kegiatan
yang menarik sehingga Anak tertarik untuk bermain dan belajar.
Ketiga, setelah diberikan tindakan penggunaan alat permainan
edukatif Tangram dapat meningkatkan perkembangan Kognitif anak di TK
Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal. Hal ini terlihat dari hasil pra siklus,
siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 mengalami peningkatan. Adapun skor yang
diperoleh anak pra siklus adalah36,53%, siklus 1 dengan skor 55,77%,
siklus 2 dengan skor 71,15%, dan siklus 3 dengan skor 86,53%`
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya

dapat

disimpulkan

bahwa

Melalui

penggunaan

alat

permainan edukatif Tangram dapat mengembangkan Kognitif anak di
kelompok B2 TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal. berdasarkan dari
setiap

indikator

perkembangan

Kognitif anak pada

setiap

siklus

mengalami peningkatan.
Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan

Kognitif

anak

sebelum

diberi

tindakan

belum

berkembang dengan optimal, Hal ini terlihat dari banyaknya anak yang
belum mampu karena kurang dikemasnya pelajaran dari guru.
penggunaan alat permainan edukatif Tangram di TK Negeri Pembina 3
Kuala Tungkal belum maksimal Hal ini terlihat skor yang diberikan guru
36,53%.
2. Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dari siklus 1 sampai siklus 3
maka dapat dilihat bahwa perkembangan Kognitif anak semakin
meningkat, Adapun cara peningkatan perkembangan Kognitif anak
Melalui penggunaan alat permainan edukatif Tangram adalah dengan
berbagai strategi diantaranya peneliti dan guru kolaborasi menyiapkan
dan menyusun rencana pembelajaran, merancang kegiatan yang
menarik sehingga Anak tertarik untuk bermain dan belajar.
3. Setelah diberikan tindakan penggunaan alat permainan edukatif
Tangram dapat meningkatkan perkembangan Kognitif anak di TK
Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal. Hal ini terlihat dari hasil pra siklus,
siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 mengalami peningkatan. Adapun skor
yang diperoleh anak pra siklus adalah 36,53%, siklus 1 skor

yang

diperoleh anak 55,77%, siklus 2 skor yang diperoleh anak 71,15% ,dan
siklus 3 skor diperoleh anak 86,53%.
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B. Implikasi
Penggunaan

alat

permainan

edukatif

Tangram

dalam

mengembangkan Kognitif anak dalam implikasinya telah menunjukkan
efektifitasnya. hal ini memberikan makna penggunaan alat permainan
edukatif Tangram dalam mengembangkan Kognitif anak yang telah
dilakukan memberikan implikasi baik secara teoritis maupun secara
praktis. Secara teoritis penggunaan alat permainan edukatif Tangram ini
dimasukkan sebagai alat pembelajaran yang dapat digunakan untuk
semua tema pembelajaran. penggunaan alat edukatif Tangram ini akan
menambah Khazanah pengetahuan dan keterampilan bagi guru. secara
praktis alat permainan edukatif ini akan diterapkan dalam proses
pembelajaran anak usia dini secara lebih luas.
1. Implikasi Secara Teoritis
Dalam pengembang pendidik anak usia dini pengembangan
Kognitif anak Melalui penggunaan alat permainan edukatif Tangram dapat
memberikan kontribusi dalam memperkuat teori-teori pendidikan anak usia
dini belajar Seraya bermain dan teori pengembangan anak usia dini dalam
menambah

Khazanah

dalam pendidikan anak.

Penggunaan

alat

permainan edukatif Tangram secara nyata telah mampu mengembangkan
Kognitif anak usia dini di TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal. sesuai
temuan menunjukkan peningkatan dalam perkembangan Kognitif anak.
penggunaan alat permainan edukatif Tangram ini memberikan dampak
yang positif bagi guru dalam peningkatan pembelajaran atas alat
permainan edukatif Tangram ini sangat cocok dan mampu untuk
mengoptimalkan perkembangan anak khususnya perkembangan Kognitif
anak. penggunaan alat permainan edukatif Tangram juga memberikan
masukan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran
yang lebih

efektif,

kontekstual,dan menyenangkan sehingga anak

berkembang lebih optimal. karena peningkatan kualitas pendidikan dan
keterampilan anak didik sangat berpengaruh bagi perkembangan anak
selanjutnya.
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2. Implikasi Secara Praktis
Dalam aplikasinya penggunaan alat permainan edukatif Tangram
menunjukkan peningkatan dalam perkembangan Kognitif anak lebih
optimal di TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal. Hal ini menjadi suatu
peningkatan pemahaman dan pengetahuan yang baru bagi guru untuk
menggunakan alat permainan edukatif Tangram ini dalam proses
pembelajaran agar perkembangan anak lebih optimal, khususnya
perkembangan Kognitif anak. apalagi jika guru lebih pandai Dalam
mengemas pembelajarannya. Pembelajaran akan berjalan lebih efektif
dan bermakna apabila pembelajaran dikemas oleh gurunya lebih efektif
dan menyenangkan bagi anak. mengajar dengan memperhatikan
perkembangan anak dan karakteristik anak itu sendiri di mana mereka
memperoleh pengetahuan melalui bermain, karena bermain merupakan
dunia mereka, untuk itu apapun materi pembelajaran semuanya
disuguhkan dengan melalui bermain. selain itu juga mengembangkan
aspek-aspek perkembangan lain seperti aspek kognitif, seni, bahasa,
sosial lmmotional serta nilai agama dan moral. sangat bervariasi baik dari
segi bentuk, warna dan ukuran, sehingga mampu menarik minat anak
dalam pembelajaran.
Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti dengan
berkolaborasi dengan guru kelas di kelompok B2 TK Negeri Pembina 3
Kuala Tungkal memberikan masukan kepada pihak sekolah dan pengelola
untuk mengembangkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan
menjadikan alat permainan edukatif Tangram menjadi salah satu alternatif
yang dapat digunakan dalam pembelajaran anak.
Guru diharapkan menjadi tenaga yang handal dalam mengajar dan
selalu inovatif dalam menggunakan dan mengkreasikan sebagai macam
alat peraga edukatif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang
menyenangkan bagi anak didiknya. cara harapan dan realita terkadang
jauh berbeda. berdasarkan temuan dapat dilihat bahwa kurangnya
penggunaan alat pembelajaran yang menarik bagi anak maka dengan
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penelitian ini guru akan termotivasi untuk mengembangkan keahliannya
sebagai tenaga pendidikan PAUD untuk mengoptimalkan pemakaian alat
permainan edukatif.
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan guru kolaborasi
menunjukkan bahwa penggunaan alat permainan edukatif Tangram
sangat efektif dalam meningkatkan perkembangan Kognitif anak. hal ini
terlihat dari hasil siklus 1, 2 dan 3. hasil dari data yang terdapat dalam bab
IV menunjukkan bahwa perkembangan Kognitif anak berkembang dengan
optimal apabila pengajarannya dilakukan dengan menggunakan alat
pembelajaran atau alat permainan edukatif. penggunaan alat permainan
edukatif Tangram dapat meningkatkan perkembangan Kognitif anak usia
dini di TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal. Hal ini terlihat dari anak-anak
sangat senang dalam menggunakan alat permainan edukatif Tangram.
Mereka terlihat begitu antusiasnya bermain dan dari hasil pengamatan
menunjukkan perkembangan Kognitif anak di TK Negeri Pembina 3 Kuala
Tungkal ini berkembang lebih baik dari sebelumnya.
Temuan di atas dapat dijadikan masukan dalam peningkatan
perkembangan Kognitif anak Melalui penggunaan alat permainan edukatif
Tangram. Selain itu, semua ini juga dapat menambah pengetahuan dan
keterampilan guru dalam menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif,
efektif, dan menyenangkan anak didiknya dan menjadi masukan untuk
penyelenggaraan PAUD untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
C. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini didapatkan hasil
perkembangan Kognitif anak sangat baik Melalui penggunaan alat
permainan edukati Tangram di TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal`
maka beberapa hal yang dapat penelitian rekomendasikan yaitu:
1. Kepada pengelola atau guru TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal ini
untuk menerapkan lebih baik lagi penggunaan alat permainan edukatif
Tangram , Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dengan
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menggunakan alat permainan edukatif Tangram sangat efektif untuk
meningkatkan perkembangan Kognitif anak.
2. Kepada pihak Wali murid/ orang tua supaya mendukung pengelola dan
guru untuk menerapkan penggunaan alat permainan edukatif tangram
ini lebih baik lagi yaitu dengan cara memberikan masukan kepada
pengelola/ guru. Karena Biar bagaimanapun pendidikan yang pertama
adalah lingkungan keluarga. Untuk itu didampingi anak saat bermain
dan belajar di rumah. Dan untuk sarana dan prasarana Jika ada yang
kurang diharapkan dapat bekerja sama dalam pengadaannya. Karena
dengan saling membantu proses pembelajaran akan maksimal. Jika
pembelajaran maksimal maka akan memudahkan untuk perkembangan
anak.
3. Kepada pihak pemerintah untuk memperhatikan sarana dan prasarana
di TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal dengan cara membantu
pengadaan

alat-alat

yang

dibutuhkan,

terutama

alat-alat

untuk

pembelajaran
4. Kepada pihak masyarakat untuk membantu hal-hal yang bersangkutan
dengan kegiatan yang ada di TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal
Karena tanpa adanya bantuan dari pihak masyarakat setempat
lembaga tersebut tidak akan maju, dan tidak lancar dalam kegiatannya.
5. Rekomendasi penelitian lebih lanjut penelitian tentang pembelajaran
menggunakan alat peraga edukatif Tangram dalam pengembangan
Kognitif anak telah berhasil. Hal ini dapat dilihat bahwa kemampuan
kognitf anak mengalami peningkatan yang sangat baik, akan tetapi
peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat
banyak

kekurangan

dalam

pelaksanaannya,

ini

dikarenakan

keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan
agar penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi peneliti
selanjutnya dalam mengembangkan karya nya.
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D. Saran
Berdasarkan

kesimpulan

hasil

penelitian

di

atas,

peneliti

menyampaikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Pendidik Anak Usia Dini
a. Guru lebih kreatif dalam menggunakan alat pembelajaran dan
alat permainan edukatif untuk mengembangkan Kognitif anak.
b. Sebaiknya mengadakan variasi alat permainan edukatif dalam
pengembangan

kognitif

anak

dalam

menggunakan

alat

permaianan edukatif tangram dapat menjadi salah satu altrnatif
alat pembelajaran

yang relevan guna meningkatkan hasil

belajar anak
2. Sekolah
Sebaiknya pihak sekolah lebih meningkatkan mutu sekolah dengan
meningkatkan

kreativitas

dan

kemampuan

guru

dalam

mengembangkan Kognitif anak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan/ literatur bagi peneliti
selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang akan datang.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

: B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/13

Hari Taanggal

: Senin/

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Bumi dan Isinya

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 1,2, 2.1, 2.2, 2.7, 2.12, 3.1, 4.1,

Desember 2019

3.3, 4.3, 3.11, 4.11, 3.15, 4.15
A. MATERI
1. Baris, Ikrar dan Do’a
2. Hafalan Surah Al-Lahab
3. Menyanyikan Lagu “Setiap Hari Aku Bangun Pagi”
4. Tanya jawab tentang benda-benda alam yang ada di bumi
5. Bermain tebak-tebakaan nama-nama benda alam dengan melihat
gambar
6. Menunjukan mana yang termasuk benda alam mana yang bukan
dengan memberi tanda silang pada gambar yang merupakan benda
alam. (LKA hal.1)
7. Menyususn Tangram bentuk susun keatas, Tangram berukuran
sama dan berlubang 2
8. Membongkar kembali satu persatu Tangram setelah disusun
B. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Buku materi hafal
2. Buku LKA, pensil
3. Tangram
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Baris, ikrar dan do’a
 Hafalan surah Al-Lahab
 Menyayikan lagu “setiap hari aku bangun pagi”

 Tanya jawab tentang benda-benda alam yang ada dibumi
 Bermain tebak-tebakaan naama-nama benda alam dengan melihat
gambar
D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Menunjukan mana yang termasuk benda alam mana yang bukan
dengan memberi tanda silang pada gambar yang merupakan benda
alam. (LKA hal.1)
 Menyususn Tangram bentuk susun keatas, Tangram yang berukuran
ssama dan berlubang 1
 Menyususn Tangram bentuk susun keatas, Tangram yang berukuran
sama dan berlubang 2
 Membongkar kembali Tangram yang telah disusun
E. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas diluar kelas
F. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang
Ka.tungkal, Desember 2019
Mengetahui
Kepala TK Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

 Bersyukur

MB

BSH

BSB

pada

Allah

telah

-3.1

menciptakan bumi

-4.1

beserta isinya
 Anak



dapat

berdo’a

sebelum



sesudah kegiatan
 Anak

menirukan

guru

melafalkan



surah Al-Lahab
Motorik

-2.1
-3.3
-4.3

 Anak

terbiasa


mencuci tangan
 Anak

dapat


menyususn
Tangram

dengan

baik
 Anak

dapat



membongkar
kembali

Tangram

yang disusun
Sosial

-2.7

Emosional

2.12

 Sabar

menunggu


giliran
 Tanggung

jawab

terhadap tugas
Kognitif

-2.2

 Anak

mampu

menunjukan mana
yang

termasuk



benda alam dan
yang bukan
Bahasa

Seni

-

 Anak

mampu

3.11

menjawab

-

pertanyaan

4.11

sederhana

-

 Anak



dapat

3.15

menyanyikan lagu

-

“Setiap

4.15

bangum pagi”

hari

aku



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

: B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/14

Hari Taanggal

: Selasa/

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Bumi dan Isinya

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 1,2, 2.1, 2.2, 2.7, 2.12, 3.1, 4.1,

Desember 2019

3.3, 4.3, 3.4, 3.6, 4.6, 3.0, 4.10, 3.15,
4.15
A. MATERI
1. Baris, salam, Ikrar dan Do’a
2. Berdo’a sebelum belajar
3. Hafalan Surah Al-Lahab
4. Menyanyikan Lagu “siapakah yang menciptakan air”
5. Tanya jawab tentang manfaat air
6. Demontrasi tentang sifat-sifat air
7. Melengkapi kalimat tentang manfaat air dengan suku kata akhir yang
tepat (LKA hal.6)
8. Menyususn Tangram yang berukuran paling kecil dan berdasarkan
warna
9. Membongkar kembali satu persatu Tangram setelah disusun
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Buku materi hafal
2. Buku LKA
3. Tangram
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Hafalan surah Al-Lahab
 Menyayikan lagu “siapakah yang menciptakan air”
 Tanya jawab tentang manfaat air

 Demonstrasi sifat-sifat air
D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Melengkapi kalimat tentang manfaat air dengan suku kata aakhir
yang tepat
 Menyususn Tangram berukuran paling kecil berdasarkan warna
 Membongkar kembali satu persatu Tangram yang telah disusun
E. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas diluar kelas
F. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang

Mengetahui Kepala TK

Kuala Tungkal, Desember 2019

Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

 Bersyukur

MB

BSH

BSB

pada

Allah

telah

-3.1

menciptakan

bumi

-4.1

beserta isinya



 Anak dapat berdo’a
sebelum



sesudah

kegiatan
 Anak

menirukan

guru

melafalkan



surah Al-Lahab
Motorik

-2.1
-3.3
-4.3

 Anak

terbiasa


mencuci tangan
 Anak

dapat

menyususn
Tangram

dengan



baik
 Anak

dapat

membongkar
kembali

Tangram



yang disusun
Sosial

-2.7

Emosional

2.12

 Sabar

menunggu


giliran
 Tanggung

jawab

terhadap tugas
Kognitif

-2.2

 Anak

memahami

manfaat air
Bahasa

-

 Anak



memahami



3.10

informasi

-

didengar

yang



4.10
Seni

-

 Anak

dapat

3.15

menyanyikan

lagu

-

“siapakah

yang

4.15

menciptakan air”



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

: B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/14

Hari Taanggal

: Senin / Januari 2020

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Bumi dan Isinya

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 2.1, 2.2, 2.7, 2.12, 3.1, 4.1, 3.3,
4.3, 3.11, 4.11, 3.15, 4.15

A. MATERI
1. Berdo’a sebelum belajar
2. Bercakap-cakap dan mengenal sumber-sumber api dengan melihat
gambar
3. Hafalan Surah Al-Lahab
4. Menyebutkan manfaat dan bahaya api
5. Mengurutkan gambar sumber-sumber api dari yang terkecil hingga
yang terbesar dengan cara memberi ngka (LKA hal.5)
6. Memindahkan Tangram dengan cara menjumput Tangram yang
berukuran paling kecil dengan menghitungnya
7. Menyusun Tangram yang berukuran paling kecil menjadi satu
bentuk/konstruk.
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. LKA, Pensil
2. Tangram
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Hafalan surah Al-Lahab
 Bercakap-cakap dan mengenal sumber-sumber api dengan melihat
gambar
D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Menyebutkan manfaat dan bahaya api

 Mengurutkan gambar sumber-sumber api dari yang terkecil hingga
yang terbesar dengan cara memberi angka (LKA hal.5)
 Memindahkan Tangram dengan cara menjumput Tangram yang
berukuran paling kecil dengan menghitungnya
 Menyusun Tangram yang berukuran paling kecil menjadi satu
bentuk/konstruk.
E. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bersama
F. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang
Mengetahui Kepala TK

Kuala Tungkal,

Januari 2020

Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

 Bersyukur

MB

BSH

BSB

pada

Allah

telah

-3.1

menciptakan

bumi

-4.1

beserta isinya



 Anak dapat berdo’a
sebelum



sesudah

kegiatan
 Anak

menirukan

guru

melafalkan



surah Al-Lahab
Motorik

-3.3
-4.3

 Anak

dapat


memindahkan
Tangram

dengan

cara menjumputnya
 Anak

dapat

menyusun Tangram
menjadi



suatu

bentuk/konstruk
Sosial

-2.7

Emosional

2.12

 Sabar

menunggu


giliran
 Tanggung

jawab

terhadap tugas
Kognitif

-2.2

 Anak

mampu




mengurutkan


gambar
 Anak

mampu

membedakan warna

Bahasa

Seni

-

 Anak

3.11

menjawab

-

pertanyaan

4.11

sederhana

-

 Anak

3.15

menciptakan

-

berbagai

4.15

dengan
Tangram

mampu



dapat



bentuk
menyusun

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

:B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/15

Hari Taanggal

: Selasa/ Januari 2020

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Benda Langit

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 2.7, 2.12, 3.1, 4.1, 3.3, 4.3, 3.6,
4.6, 3.11, 4.6, 3.11, 4.11, 3.15, 4.15

A. MATERI
1. Barsis, salam, ikrar dan berdo’a
2. Hafalan Surah An-Nashr
3. Menyanyikan lagu “tak lupa tugasku setiap hari”
4. Bercakap-cakap tentang benda-benda langit
5. Mewarnai gambar dan tulisan benda-benda langit
6. Menyusun Tangram bentuk ke atas, Tangram yang berukuran sama,
berlubang 4 serta membongkarnya kembali
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. LKA, Pewarna
2. Tangram
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Berbaris, salam, ikrar dan do’a
 Hafalan surah An-Nashr
 Menyanyikan lagu “tak lupa tugasku setiap hari”
D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Mewarnai gambar dan tulisan benda-benda langit
 Menyusun Tangram bentuk ke atas, Tangram yang berukuran
sama, berlubang 4 serta membongkarnya kembali

E. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas di luar kelas
F. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang
Kuala Tungkal, Januari 2020
Mengetahui Kepala TK

Peneliti

Pembina 3

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

 Bersyukur

MB

BSH


pada

Allah

telah

-3.1

menciptakan

bumi

-4.1

beserta isinya

BSB

 Anak dapat berdo’a
sebelum



sesudah

kegiatan
 Anak

menirukan

guru

melafalkan



surah An-Nashr
Motorik

-3.3
-4.3

 Anak



dapat

menyusun Tangram
yang

sama

dan

membongkarnya
kembali
Sosial

-2.7

Emosional

2.12

 Sabar



menunggu

giliran
 Tanggung

jawab


terhadap tugas
Kognitif

-3.6
-4.6

Bahasa

Seni

-

 Anak

membedakan warna
 Anak

mampu

3.11

berbicara

4.11

kebutuhan

-



mampu

 Anak

sesuai

dapat

3.15

menyayikan

-

“tak

lupa

lagu
tugasku




4.15

setiap hari”
 Anak
mewarnai
sederhana

mampu
gambar



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

:B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/15

Hari Taanggal

: Senin/

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Benda Langit

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 2.7, 2.12, 3.1, 4.1, 3.3, 4.3, 3.6,

2020

4.6, 3.11, 4.6, 3.11, 4.11, 3.15, 4.15
A. MATERI
1. Berdo’a sebelum belajar
2. Bermain kelompok matahari, bulan dan bintang
3. Hafalan surah An-Nashr
4. Menggunting, menyusun dan menempelkan potongan gambar
sehingga membentuk bulan (LKA hal.16)
5. Menyusun Tangram yag berlubang 1 sesuai warna
6. Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran yang sama yang
mempunyai lubang 2
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Buku LKA
2. Tangram
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Bermain matahari, bulan dan bintang
 Hafalan surah An-Nashr
D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Menggunting, menyusun dan menempelkan potongan gambar
sehingga membentuk bulan (LKA hal.16)
 Menyusun Tangram yag berlubang 1 sesuai warna
 Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran yang sama yang
mempunyai lubang 2

E. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas di luar kelas
F. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang

Mengetahui Kepala TK

Kuala Tungkal,

Februari 2020

Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

 Bersyukur pada Allah

MB

BSH

BSB

√

telah menciptakan bumi
-3.1
-4.1

beserta isinya
 Anak

dapat

berdo’a

sebelum

√

sesudah

kegiatan
 Anak menirukan guru
melafalkan

surah

√

An-

Nashr
Motorik

-3.3
-4.3

Sosial

-2.7

Emosional

2.12

 Anak dapat menyusun

√

Tangram sesuai warna
 Anak

mandiri

√

dalam

SOP makan
 Tanggung

jawab

√

terhadap tugas
Kognitif

-3.6
-4.6

Bahasa

-

 Anak

√

mampu

membedakan warna
 Anak

3.11

memahami

-

yang didengar

mampu

√

informasi

4.11
Seni

3.15
4.15

 Anak dapat menyusun
potongan gambar

√

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

: B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/16

Hari Taanggal

: Selasa /

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Benda Langit

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 2.10, 2.12, 3.1, 4.1, 3.3, 4.3, 3.6,

Januari 2020

4.6, 3.10, 4.10, 3.15, 4.15
A. MATERI
1. Baris, salam, ikrar dan berdo’a
2. Menyayikan lagu “bintang kecil”
3. Hafalan surah An-Nashr
4. Mewarnai gambar matahari (buku kreatifitas)
5. Memindahkan Tangram yang berukuran besar dari lantai ke baskom
dengan penjepit gorengan
6. Menyusun Tangram yag berlubang 2 menjadi suatu bentuk/konstruk
tidak berdasarkan warna
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Buku Kreatifitas
2. Tangram, penjepit gorengan, baskom
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Bermain matahari, bulan dan bintang
 Bermain lingkaran besar dan lingkaran kecil
 Hafalan surah An-Nashr
D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Menggunting, menyusun dan menempelkan potongan gambar
sehingga membentuk bulan (LKA hal.16)
 Menyusun Tangram yag berlubang 1 sesuai warna

 Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran yang sama yang
mempunyai lubang 2
E. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas di luar kelas
F. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang

Mengetahui Kepala TK

Kuala Tungkal,

Januari 2020

Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

 Bersyukur

pada

Allah

MB

BSH

BSB

√

telah menciptakan bumi
-3.1
-4.1

beserta isinya
 Anak

dapat

berdo’a

sebelum

√

sesudah

kegiatan
 Anak menirukan
melafalkan

guru

surah

√

An-

Nashr
Motorik

-3.3
-4.3

 Anak

dapat

√

memindahkan Tangram
dengan

menggunakan

penjepit gorengan
 Anak mampu menyusun

√

Tangram menjadi suatu
bentuk/konstruk
Sosial

-

Emosional

2.10
2.12

Kognitif

-

 Anak

mandiri

dalam

√

SOP makan
 Tanggung

√

jawab

terhadap tugas
 Menyebutkan

3.13

benda

-

menghitungnya

jumlah

dengan

√

cara

4.13
Bahasa

-

 Anak

3.10

memahami

-

yag didengar

mampu
informasi

√

4.10
Seni

-

 Anak dapat membuat

3.15

bentuk/konstruk dengan

-

Tangram

4.15

√

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

: B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/16

Hari Taanggal

: Rabu / Januari 2020

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Gejala Alam

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 2.5, 2.7, 3.1, 4.1, 3.3, 4.3, 3.6,
4.6, 3.10, 4.10, 3.13, 4.13, 3.15, 4.15

A. MATERI
1. Do’a mau belajar
2. Hafalan surah Al-Kautsar
3. Menyayikan lagu “hari sudah pagi”
4. Bercakap-cakap tentang kejadian alam pagi, siang dan malam
dengan tanda-tandanya
5. Mencocokan gambar sesuai situasi dengan cara mewarnai (LKA
hal.18)
6. Menyusun

Tangram

yang

berukuran

paling

kecil

dan

membongkarnya kembali
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Buku Materi Hafalan
2. Buku LKA
3. Tangram
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Baris, Ikrar dan berdo’a
 Hafalan surah Al-Kautsar
 Menyanyikan lagu “hari sudah pagi”
 Bercakap-cakap tentang kejadian alam pagi, siang dan malam
dengan tanda-tandanya

D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Mencocokan gambar sesuai situasi dengan cara mewarnai (LKA
hal.18)
 Menyusun

Tangram

yang

berukuran

paling

kecil

dan

membongkarnya kembali
E. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas di luar kelas
F. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang
Mengetahui Kepala TK

Kuala Tungkal,

Januari 2020

Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

 Bersyukur

pada

MB

BSH

BSB

√

Allah

telah menciptakan bumi
-3.1
-4.1

beserta isinya
 Anak

dapat

berdo’a

sebelum

√

sesudah

kegiatan
 Anak

menirukan

melafalkan

√

guru

surah

Al-

Kautsar
Motorik

-3.3

 Anak dapat menyusun

-4.3

Tangram menjadi suatu

√

bentuk/konstruk
Sosial

-2.5

Emosional

-2.7

 Anak

mampu

menunjukan

√

sikap

percaya diri
√

 Sabar menunggu giliran
Kognitif

-

√

 Menghubungkan

3.13

gambar

-

akibat

sesuai

sebab

4.13
Bahasa

-3.6

 Anak mampu menjawab

-4.4

pertanyaan sederhana

-

 Anak

3.10

memahami

-

yang didengar

mampu

√
√

informasi

4.10
Seni

-

 Anak

mampu

√

3.15

menyanyikan lagu “tik-

-

tik bunyi hujan”

4.15

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

: B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/16

Hari Taanggal

: Rabu /

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Gejala Alam

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 2.5, 2.7, 3.1, 4.1, 3.3, 4.3, 3.6,

Januari 2020

4.6, 3.10, 4.10, 3.13, 4.13, 3.15, 4.15
A. MATERI
1. Baris, salam, ikrar dan berdo’a
2. Hafalan surah Al-Kautsar
3. Bercakap-cakap tentang gejala alam yang pernah didengar anak
4. Menebalkan kata yang menunjukan nama-nama gejala alam sesuai
dengan gambar (LKA hal.21)
5. Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran tang sama yang
mempunyai 4 lubang
6. Memindahkan Tangram yang berukuran paling kecil dari lantai ke
baskom dengan menggunakan penjepit gorengan.
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
4. Buku Materi Hafalan
5. Buku LKA, pensil
6. Tangram, penjepit gorengan, baskom
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Hafalan surah Al-Kautsar
 Bercakap-cakap tentang gejala alam yang pernah didengar anak
D. egiatan Inti (60 Menit)
 Menebalkan kata yang menunjukan nama-nama gejala alam sesuai
dengan gambar (LKA hal.21)

 Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran tang sama yang
mempunyai 4 lubang
 Memindahkan Tangram yang berukuran paling kecil dari lantai ke
baskom dengan menggunakan penjepit gorengan.
A. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas di luar kelas
B. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang

Mengetahui Kepala TK

Kuala Tungkal,

Januari 2020

Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

MB

BSH

BSB

√

 Bersyukur pada Allah
telah menciptakan bumi

-3.1
-4.1

beserta isinya
 Anak

dapat

sebelum

berdo’a

√

sesudah

kegiatan
 Anak menirukan guru
melafalkan

surah

√

Al-

Kautsar
Motorik

-3.3
-4.3

√

 Anak dapat menyusun
Tangram

berdasarkan

warna
 Anak

√

dapat

memindahkan Tangram
dengan

penjepit

gorengan
Sosial

-2.5

Emosional

-2.7

 Anak
menunjukan

√

mampu
sikap

percaya diri

Kognitif

3.13

 Sabar menunggu giliran

√

 Anak mengenal macam-

√

macam gejala alam

4.13
Bahasa

-3.6

 Anak mampu menjawab

-4.6

pertanyaan sederhana

-

 Anak

mampu

√
√

3.10

memahami

-

yang didengar

informasi

4.10
Seni

3.15

 Anak dapaat membuat
suatu
Tangram

bentuk

dari

√

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

: B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/17

Hari Taanggal

: Senin/

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Gejala Alam

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 2.5, 2.7, 3.1, 4.1, 3.3, 4.3, 3.6,

Februari 2020

4.6, 3.10, 4.10, 3.13, 4.13, 3.15, 4.15
A. MATERI
1. Baris, salam, ikrar dan berdo’a
2. Hafalan surah Al-Kautsar
3. Bercakap-cakap tentang gejala alam yang pernah didengar anak
4. Menebalkan kata yang menunjukan nama-nama gejala alam sesuai
dengan gambar (LKA hal.21)
5. Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran tang sama yang
mempunyai 4 lubang
6. Memindahkan Tangram yang berukuran paling kecil dari lantai ke
baskom dengan menggunakan penjepit gorengan.
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
7. Buku Materi Hafalan
8. Buku LKA, pensil
9. Tangram, penjepit gorengan, baskom
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Hafalan surah Al-Kautsar
 Bercakap-cakap tentang gejala alam yang pernah didengar anak
D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Menebalkan kata yang menunjukan nama-nama gejala alam sesuai
dengan gambar (LKA hal.21)

 Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran tangram sama
yang mempunyai 4 lubang
 Memindahkan Tangram yang berukuran paling kecil dari lantai ke
baskom dengan menggunakan penjepit gorengan.
A. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas di luar kelas
B. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang

Mengetahui Kepala TK

Kuala Tungkal,

Februari 2020

Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

MB

BSH

BSB

√

 Bersyukur pada Allah
telah menciptakan bumi

-3.1
-4.1

beserta isinya
 Anak

dapat

sebelum

berdo’a

√

sesudah

kegiatan
√

 Anak menirukan guru
melafalkan

surah

Al-

Kautsar
Motorik

-3.3
-4.3

 Anak dapat menyusun
Tangram

√

berdasarkan

warna
 Anak

dapat

√

memindahkan Tangram
dengan

penjepit

gorengan
Sosial

-2.5

Emosional

-2.7

 Anak
menunjukan

mampu

√

sikap

percaya diri
 Sabar menunggu giliran
Kognitif

3.13

√
√

 Anak mengenal macammacam gejala alam

4.13
Bahasa

-3.6

 Anak mampu menjawab

-4.6

pertanyaan sederhana

-

 Anak

mampu

√
√

3.10

memahami

-

yag didengar

informasi

4.10
Seni

3.15

 Anak dapaat membuat
suatu
Tangram

bentuk

dari

√

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH)
TK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
Kelompok/Usia

: B2/5-6 Tahun

Semester/Minggu

: II/17

Hari Taanggal

: Selasa /

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Gejala Alam

Alokasi Waktu

: 150 Menit

KD

: 1.1, 2.5, 2.7, 3.1, 4.1, 3.3, 4.3, 3.6,

Februari 2020

4.6, 3.10, 4.10, 3.13, 4.13, 3.15, 4.15
A. MATERI
1. Berdo’a sebelum belajar
2. Menyayikan lagu “tik-tik bunyi hujan”
3. Hafalan surah Al-Kautsar
4. Bercakap-cakap tentang gejala hal-hal yang menyebabkan banjir
sesuai gambar
5. Menghubungkan gambar sesuai sebab akibat terjadinya bencana
alam (LKA hal.26)
6. Menyusun Tangram berukuran besar, berlubang 4 dan tidak sesuai
warna menjadi suatu bentuk/konstruk
7. Menyusun Tangram dengan bentuk, warna dan ukuran yang tidak
sama menjadi suatu bentuk/konstruk
B. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
1. Materi Hafalan
2. Gambar
3. LKA
4. Tangram
C. Kegiatan Pagi (30 Menit)
 Penerapan SOP penyambutan anak
 Menyayikan lagu “tik-tik bunyi hujan”
 Hafalan surah Al-Kautsar

 Bercakap-cakap tentang hal-hal yang menyebabkan banjir sesuai
gambar
D. Kegiatan Inti (60 Menit)
 Menghubungkan gambar sesuai sebab akibat terjadinya bencana
alam (LKA hal.26)
 Menyusun Tangram berukuran besar, berlubang 4 dan tidak sesuai
warna menjadi suatu bentuk/konstruk
 Menyusun Tangram dengan bentuk, warna dan ukuran yang tidak
sama menjadi suatu bentuk/konstruk
A. Istirahat (30 Menit)
 Makan bersama
 Bemain bebas di luar kelas
B. KEGIATAN AKHIR/PENUTUP (30 MENIT)
 Merapikan alat bermain setelah digunakan
 Diskusi tentang perasaan setelah bermain
 Menceritakan pengalaman selama bermain
 Penguatan pengetahuan yang didapat anak
 Meninformasikan kegiatan esok hari
 Penerapan SOP pulang
Mengetahui Kepala TK

Kuala Tungkal,

Februari 2020

Pembina 3

Peneliti

ZARNI, S.Pd.AUD

LIA FITRIA, S.Pd

PENILAIAN CAPAIAN PERKEMBANGAN HARIAN ANAK
Program

KD

Indikator

Capaian Perkembangan

Pengembangan

BB

Nilai Agama dan -1.1
Moral

MB

BSH

BSB

√

 Bersyukur pada Allah
telah menciptakan bumi

-3.1
-4.1

beserta isinya
 Anak

dapat

sebelum

berdo’a

√

sesudah

kegiatan
√

 Anak menirukan guru
melafalkan

surah

Al-

Kautsar
Motorik

-3.3
-4.3

√

 Anak dapat menyusun
Tangram

berdasarkan

warna
 Anak

√

dapat

memindahkan Tangram
dengan

penjepit

gorengan
Sosial

-2.5

Emosional

-2.7

 Anak
menunjukan

√

mampu
sikap

percaya diri
√

 Sabar menunggu giliran
Kognitif

3.13

 Anak mengenal macam-

√

macam gejala alam

4.13
Bahasa

-3.6

 Anak mampu menjawab

-4.6

pertanyaan sederhana

-

 Anak

mampu

√
√

3.10

memahami

-

yag didengar

informasi

4.10
Seni

3.15

 Anak dapaat membuat
suatu
Tangram

bentuk

dari

√

Catatan Lapangan (CL) Siklus 1
Siklus 1 Tindakan 1
Hari/Tanggal

: Senin/26 Maret 2018

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Bumi dan Isinya

Pengamat

: Lia Fitria (Peneliti)

No Kegiatan Pembelajaran
1.

Refleksi

Kegiatan pembukaan (30 menit)

Setelah peliut dibunyikan

Jam menunjukan pukul 7.30 WIB oleh guru piket, seluruh guru
peluit

panjang

berbaris

tanda

berbunyi,

semangat

untuk

perintah mengajak

anak

untuk

anak-anak berbaris. Anak-anak berbaris
berbaris

di dengan riang dan gembira.

halalaman sekolah. Kepala sekolah, Afif datang terlambat, setelah
guru-guru dan anak-anak berbaris di peneliti tanya kenapa Fauzan
halam sekolah untuk melaksanakan datang

terlambat

Fauzan

ikrar. Seluruh anak berbaris sesuai menjawab bahwa ia terlambat
kelas masing-masing yaitu dari, B1 karena

bangun

kesiangan,

dan B2. Seorang anak dari kelompok lalu peneliti mempersilahkan
B2 yang bernama Nauval memimpin Fauzan untuk ikut berbaris
baris

atau

bertindak

sebagai bersama teman-temannya.

komandan berbaris yang didampingi
ibu

kepala

Rahmawati

sekolah
untuk

yaitu

Naufal

ibu kurang

dalam

berbaris

konsentrasi,

ingin

membimbing mengajak ngobrol Athifa dan

komandan dalam memimpin baris, akhirnya
sedangkan guru-guru mendampingi mendekatinya

guru

kelas
sehingga

anak-anak perlokal masing-masing. anak-anak berbaris dengan
Komandan dalam berbaris diambil tertib lagi.
dari perwakilan tiap kelas dan giliran
dari kelas B1, B2.
Dengan
komandan

suara
menyiapkan

lantang
peserta

baris

sehingga

anak-anak

siap

semua, pengertian lencang depan
untuk meluruskan barisan baru tegap
bagi

sehingga

anak

siap

untuk

memulai acara dalam berbaris yang
dimulai dengan doa mau belajar,
kerelaan, ikrar Santri, menyanyikan
lagu Indonesia Raya ya dan hormat
bendera,

selanjutnya

penguatan

pembiasaan yang baik kepada anak
dengan menanya Siapa yang sudah
mandi pagi, siapa yang tadi salat
subuh, Siapa yang mandi sendiri,
Siapa yang pakai baju sendiri, Siapa
yang makan pagi tidak disuapi dan
lain-lain. lain Kemudian ibu kepala
sekolah
untuk

mempersilakan
bubar

dan

barusan

masuk

kelas

masing-masing.
Sesampainya di kelas masingmasing anak-anak duduk melingkar
dan

didampingi

oleh

seorang

pembanding kelas membaca doa
tambah
dipandu

ilmu,

kemudian

dengan

kelas

untuk

guru

pengulangan

hafalan

surat-surat

pendek dimulai dari surat al-fatihah,
surat an-nas, surat Al Falaq, surat alikhlas,

kemudian

masuk

hafalan

surat baru yaitu surat al-lahab ayat
pertama. Setelah itu guru kelas

bertanya kepada anak-anak hari ini
tanggal berapa dengan menuliskan
di papan tulis, dilanjutkan dengan
pembukaan pengkajian tema dan
sub tema yaitu tema alam semesta
dan Sub Tema Bumi dan Isinya,
kemudian

dimulai

dengan

menyanyikan lagu” setiap hari aku
bangun pagi” dan bercakap-cakap
tentang

benda-benda

alam yang

diketahui anak.
2.

Kegiatan Inti (60 Menit)
Dengan

Sebahagian Tangram

menggunakan

buku

ada

yang

susah

untuk

Lembar Kerja Anak (LKA) anak

dibongkar

dipandu guru kelas menyebutkan

peneliti dengan guru kelas

macam-macam

membantu

dengan

benda

melihat

membedakan

alam
gambar,

mana

yang

sehingga

membongkar

Tangram
dari

agar

susunannya setelah

termasuk benda alam dan mana

digunakan.

yang bukan dengan cara memberi

Ilham

tanda silang pada gambar yang

bersemangat

merupakan benda alam.

menyusun

selanjutnya

pada

yang

paling
dalam
Tangram

selalu

permainan dengan menggunakan

duluan

baik

alat permainan edukatif Tangram

menyusun

yang dipandu oleh peneliti dengan

membongkarnya kembali.

dengan

ke

Kemudian

sehingga

diawali

masuk

terlepas

Pemberitahuan

kepada anak-anak bahwa kita
akan bermain Tangram bersama
dan bertanya apakah anak-anak
sudah pernah bermain Tangram.

selesai
dalam
maupun

Dengan

dibantu oleh ibu wali

kelas yang bertindak sebagai guru
kelas mempersiapkan Tangram
yang

akan

Tangram

digunakan

yang

yaitu

Segitiga

dan

Tangram Yang segi Empat bentuk
susun

ke

atas

dan

membongkarnya kembali.

3.

Kegiatan Istirahat (30 Menit)
Pada

kegiatan

ini

Setelah selesai makan

anak-anak guru kelas mengajak anak

giliran Cuci tangan pakai sabun untuk

membersihkan

kemudian maka bersama diawali makanan

yang terjatuh di

dengan doa mau makan dan berbagi karpet

sehingga

tidak

makanan melalui piring berbagi yang mengundang semut,
di putarkan ar. Setelah

itu anak Azka

yang

dan

paling

banyak

gosok gigi dan doa sesudah makan sampahnya.
lalu bermain bersama di luar kelas.

4.

Kegiatan Akhir (30 Menit)
Pada

kegiatan

ini

Anak-anak
anak

senang

dan

tampak
bersemangat

merapikan kembali alat-alat yang

bahwa besok akan bermain

telah digunakan untuk bermain,

Tangram

kemudian guru kelas menanyakan

kelas

perasaan anak selama bermain

pengarahan bahwa kita akan

dan meminta untuk menceritakan

bermain Tangram lagi sesuai

pengalaman

dengan waktu yang telah

anak

setelah

bermain. Kemudian

guru kelas

memberikan

penguatan

pengetahuan yang didapat oleh

lagi,

dan

guru

memberikan

dirancang oleh guru

anak

dan

menginformasikan

kegiatan esok hari.
Anak-anak
Komandan

dipimpin
berdoa

oleh

penutupan

majelis, doa keluar ruangan dan
doa naik kendaraan, baru pulang
dengan bersalaman sesama anak
dan

dilanjutkan

bersalaman

bergiliran dengan guru.

Catatan Lapangan (CL) Siklus 1
Siklus 1 Tindakan 1
Hari/Tanggal

: Senin/2 April 2018

Tema/Sub Tema

: Alam Semesta/Bumi dan Isinya

Pengamat

: Lia Fitria (Peneliti)

No Kegiatan Pembelajaran
1.

Refleksi

Kegiatan pembukaan (30 menit)

Setelah peliut dibunyikan

Jam menunjukan pukul 7.30 WIB oleh guru piket, seluruh guru
peluit

panjang

berbaris

tanda

berbunyi,

semangat

untuk

perintah mengajak

anak

untuk

anak-anak berbaris. Anak-anak berbaris
berbaris

di dengan riang dan gembira.

halalaman sekolah. Kepala sekolah, Tidak ada anak yang datang
guru-guru dan anak-anak berbaris di terlambat.
halam sekolah untuk melaksanakan

Namun

karena

cuaca

ikrar. Seluruh anak berbaris sesuai mendung dan akan segera
kelas masing-masing yaitu dariB1 turun hujan
dan B2. Seorang anak dari kelompok tidak

maka peneliti

sempat

B1 yang bernama Nauval memimpin penguatan
baris

atau

bertindak

melakukan
pembiasaan

sebagai seperti yang biasa dilakukan

komandan berbaris yang didampingi ketika sudah berbaris akan
ibu

kepala

Rahmawati

sekolah
untuk

yaitu

ibu memasuki

membimbing masing.

kelas
Peneliti

komandan dalam memimpin baris, mempersilahkan
sedangkan guru-guru mendampingi memasuki
anak-anak perlokal masing-masing. masing.
Komandan dalam berbaris diambil
dari perwakilan tiap kelas dan giliran
dari kelas B1, B2.
Dengan
komandan

suara
menyiapkan

lantang
peserta

kelas

masinglangsung
anak
masing-

baris

sehingga

anak-anak

siap

semua, pengertian lencang depan
untuk meluruskan barisan baru tegap
bagi

sehingga

anak

siap

untuk

memulai acara dalam berbaris yang
dimulai dengan doa mau belajar,
kerelaan, ikrar Santri, menyanyikan
lagu Indonesia Raya ya dan hormat
bendera,

selanjutnya

penguatan

pembiasaan yang baik kepada anak
dengan menanya Siapa yang sudah
mandi pagi, siapa yang tadi salat
subuh, Siapa yang mandi sendiri,
Siapa yang pakai baju sendiri, Siapa
yang makan pagi tidak disuapi dan
lain-lain. lain Kemudian ibu kepala
sekolah
untuk

mempersilakan
bubar

dan

barusan

masuk

kelas

masing-masing.
Sesampainya di kelas masingmasing anak-anak duduk melingkar
dan

didampingi

oleh

seorang

pembanding kelas membaca doa
tambah
dipandu

ilmu,

kemudian

dengan

kelas

untuk

guru

pengulangan

hafalan

surat-surat

pendek dimulai dari surat al-fatihah,
surat an-nas, surat Al Falaq, surat alikhlas,

kemudian

masuk

hafalan

surat baru yaitu surat al-lahab ayat
pertama. Setelah itu guru kelas

bertanya kepada anak-anak hari ini
tanggal berapa dengan menuliskan
di papan tulis, dilanjutkan dengan
pembukaan pengkajian tema dan
sub tema yaitu tema alam semesta
dan Sub Tema Bumi dan Isinya,
kemudian

dimulai

dengan

menyanyikan lagu” siapakah yang
menciptakan air” dan tanya jawab
tentang manfaat air.
2.

Kegiatan Inti (60 Menit)
Diawali

Tangram

demonstrasi

yang

berukuran

tentang sifat-sifat air, kemudian

kecil

lebih

menggunakan buku Lembar Kerja

memerlukan

Anak

Anak-anak

kalimat

dengan

Menyusun

(LKA)

anak

tentang

melengkapi
manfaat

air

dengan suku kata yang tepat.
Selanjutnya

masuk

permainan dengan menggunakan

rumit

ketelitian.
bilang kalau

paling

Kemudian
menjumput

yang dipandu oleh peneliti dengan

dengan

diawali

menghitungnya

Pemberitahuan

kecil

lebih susah.

alat permainan edukatif Tangram

dengan

dan

menyusun Tangram yang
berukuran

kepada

paling

dalam
Tangram

tangan

dan
Aisyah

kepada anak-anak bahwa kita

dan Annisa masih memiliki

akan bermain Tangram bersama

kendala bahwa dia belum

dan bertanya apakah anak-anak

pandai

sudah pernah bermain Tangram.

sehingga dibimbing oleh

Dengan dibantu oleh ibu Riawati

peneliti dan guru kelas

yang bertindak sebagai guru kelas

dalam menghitungnya

mempersiapkan

Tangram

yang

akan digunakan yaitu Tangram
yang

berukuran

paling

kecil

berhitung,

menjadi
dan

suatu

bentuk/konstruk

dilanjutkan

menjumput

Tangram yang berukuran paling
kecil

dengan

menggunakan

tangan dan menghitungnya.

3.

Kegiatan Istirahat (30 Menit)
Pada

kegiatan

ini

Setelah selesai makan

anak-anak guru kelas mengajak anak

giliran Cuci tangan pakai sabun untuk

membersihkan

kemudian maka bersama diawali makanan

yang terjatuh di

dengan doa mau makan dan berbagi karpet

sehingga

tidak

makanan melalui piring berbagi yang mengundang semut,
di putarkan ar. Setelah

dan

itu anak Naufal yang paling banyak

gosok gigi dan doa sesudah makan sampahnya.
lalu bermain bersama di luar kelas.

4.

Kegiatan Akhir (30 Menit)
Pada

kegiatan

ini

Anak-anak
anak

senang

dan

tampak
bersemangat

merapikan kembali alat-alat yang

bahwa besok akan bermain

telah digunakan untuk bermain,

Tangram

kemudian guru kelas menanyakan

kelas

perasaan anak selama bermain

pengarahan bahwa kita akan

dan meminta untuk menceritakan

bermain Tangram lagi sesuai

pengalaman

dengan waktu yang telah

anak

bermain. Kemudian
memberikan

setelah
guru kelas
penguatan

pengetahuan yang didapat oleh
anak

dan

menginformasikan

kegiatan esok hari.

lagi,

dan

guru

memberikan

dirancang oleh guru

Anak-anak
Komandan

dipimpin
berdoa

oleh

penutupan

majelis, doa keluar ruangan dan
doa naik kendaraan, baru pulang
dengan bersalaman sesama anak
dan

dilanjutkan

bersalaman

bergiliran dengan guru.

ANGKET VALIDASI AHLI INSTRUMEN PERKEMBANGAN KOGNITIF
ANAK MENGGUNAKAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF TANGRAM
Petunjuk Pengisian
Kami mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan saran/komentar pada
item yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom yang kami
sediakan.
Indikator

No Item

Saran/Komentar

Kriteria Penilaian
R

1.Melakukan

1

kegiatan

susun

keatas,

Tangram

yang

dan halus yang

berukuran

seimbang,

sama, berlubang

terkontrol

dan

1

serta

lincah

membongkarnya

2.

kembali

melakukan

kegiatan

yang 2

√

Menyusun

menunjukan

Tangram bentuk

anak

susun

mampu

keatas,

memanfaatkan

Tangram

alat permaianan

berukuran

didalam

sama, berlubang

dan

yang

diluar ruangan

2

3.

membongkarnya

melakukan

kegiatan

yang

menunjukan
anak

mampu

dan

kembali
3

√

Menyusun
Tangram bentuk

menggunakan

susun

anggota badan

Tangram

ST
√

Tangram bentuk

kasar

T

Menyusun

berbagai

motorik

S

keatas,
yang

untuk

berukuran

melakukan

sama, berlubang

gerakan

4

halus

dan

yang terkontrol

membongkarnya

misalnya

kembali

meronce

4

√

Menyusun
Tangram

yang

berukuran paling
kecil

dan

membongkarnya
kembali
5

√

Menyusun
Tangram

yang

berukuran paling
kecil
berdasarkan
warna
6

√

Menyusun
Tangram
berlubang

1

berdasarkan
warna
7

√

Menyusun
Tangram
berdasarkan
warna

dan

ukuran

yang

sama

yang

mempunyai
jumlah lubang 2

lubang
8

√

Menyusun
Tangram
berdasarkan
warna

dan

ukuran

yang

sama

yang

mempunyai
jumlah lubang 4
lubang
9

Memindahkan
Tangram

√

yang

berukuran paling
kecil

dengan

tangan

dan

menghitungnya
10

Memindahkan
Tangram

√

yang

berukuran besar
dari

lantai

kebaskom
dengan
menggunkan
penjepit
gorengan
11

Memindahkan
Tangram

yang

berukuran kecil
dari
kebaskom

lantai

√

dengan
menggunkan
penjepit
gorengan
12

√

Menyusun
Tangram

yang

berukuran paling
kecil

menjadi

suatu
bentuk/konstruk
13

√

Menyusun
Tangram
berukuran besar
yang berlubang
2 menjadi suatu
bentuk/konstruk
tidak
berdasarkan
warna

14

√

Menyusun
Tangram
berukuran besar
yang berlubang
4 menjadi suatu
bentuk/konstruk
tidak
berdasarkan
warna

15

Menyusun
Tangram

√

dengan bentuk,
ukuran

dan

warna

yang

tidak

sama

menjadi

suatu

bentuk/konstruk
Keterangan:
 R artinya belum rendah, yaitu apabila anak dalam melakukannya
harus dengan bimbingan atau dicontohkan guru.
 S artinya mulai sedang, yaitu apabila anak dalam melakukannya
masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru.
 T artinya tinggi, yaitu apabila anak sudah dapat melakukannya
secara mandiri dan konsisten tanpa diingatkan dan dicontohkan
oleh guru.
 ST artinya sangat tinggi, yaitu apabila anak sudah dapat
melaksankannya secara mandiri dan sudah dapat membantu
temannya yang belum mencapai kemampua sesuai dengan
indikator yang diharapkan.

Lembar Observasi Perkembangan Kognitif Anak Usa 5-6Tahun

Siklus/Pertemuan

:1/2

Kelompok

:B2

Petunjuk Pengisian
Isilah lembar observasi di bawah ini dengan memberi angka 1-4 jika:
 1 artinya belum berkembang (BB), apabila anak dalam melakukannya
harus dengan bimbingan atau dicontohkan guru.
 2 artinya mulai berkembang (MB), yaitu apabila anak dalam
melakukannya masih harus diingatkan dan dibantu oleh guru.
 3 artinya berkembang sesuai harapan (BSH), yaitu apabila anak sudah
dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa diingatkan
dan dicontohkan oleh guru.
 4 artinya berkembang sangat bagus (BSB), yaitu apabila anak sudah
dapat melaksanakannya secara mandiri dan sudah dapat membantu
temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang
diharapkan.

Lembar Observasi Perkembangan Kognitif Anak Prasiklus, Tindakan
1 Sampai Tindakan 3

Keterangan Kolom:
Indikator

No Nama
Anak

Rata-

Menyusun

Menyusun

Memindahkan Nenyusun

rata

Tangram dan

Tangram dan

Tangram dari

Anak

Tangram

membongkarnya membongkarnya satu tempat

menjadi suatu

kembali

bentuk

kembali

ketempat
yang lainya

1
1

Aisyah

2

Annisa

3

Athifa

4

Azka

5

Genta

6

Laula

7

Fauzan

8

Naufal

9

Maysarah

10

Hafiz

11

Azka

12

Adhabily

13

Naila

Jumlah Ratarata
Rata-rata
Kelas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15

Kolom 1-15 adalah perkembangan Kognitif yang hendak dicapai
yang terbagi dalam 4 indikator dan 15 item pertanyaan dengan
penjabaran sebagai berikut:
1.

Menyusun Tangram bentuk susun keatas, Tangram yang berukuran
sama, berlubang 1 serta membongkarnya kembali.

2.

Menyusun Tangram bentuk susun keatas, Tangram yang berukuran
sama, berlubang 2 serta membongkarnya kembali.

3.

Menyusun Tangram bentuk susun keatas, Tangram yang berukuran
sama, berlubang 4 serta membongkarnya kembali.

4.

Menyusun

Tangram

yang

berukuran

paling

kecil

dan

membongkarnya kembali.
5.

Menyusun Tangram yang berukuran paling kecil berdasarkan warna.

6.

Menyusun Tangramberdasarkan warna yang sama.

7.

Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran yang sama.

8.

Menyusun Tangram berdasarkan warna dan ukuran yang sama.

9.

Memindahkan Tangram yang berukuran paling kecil dengan
menggunakan tangan dan menghitungnya.

10. Memindahkan Tangram yag berukuran besar dari lantai kebaskom
dengan menggunakan penjepit gorengan.
11. Memindahkan Tangram yag berukuran kecil dari lantai kebaskom
dengan menggunakan penjepit gorengan.
12. Menyusun

Tangram

berukuran

paling

kecil

menjadi

suatu

bentuk/konstruk.
13. Menyusun Tangram berukuran besar yang menjadi bentuk/konstruk
tidak berdasarkan warna.
14. Menyusun Tangram berukuran besar menjadi bentuk/konstruk tidak
berdasarkan warna.
15. Menyusun Tangram dengan betuk, ukuran warna yang tidak sama
menjadi suatu bentuk/konstruk.
Perkembangan Kognitif anak diperoleh dengan menggunakan
rumus:

NP=

X100%

Keterangan
NP

: Nilai Persentase Yang dicari atau diharapkan

R

: Nilai mentah yang diperoleh siswa

SM

: Nilai Maksimum Ideal dari tes yang bersangkutan

100% : Bilangan Tetap
Kriteria Penilaian perkembangan Kognitif anak sebagai berikut:
1-18 = 1%-25%

= BB (Belum Berkembang)

19-36 = 26%-50% = MB (Mulai Berkembang)
37-54 = 51%-75% = BSH (Berkembang Sesuai Harapan)
55-72 = 76%-100% = BSB (Berkembang Sangat Bagus)

Kisi-Kisi Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun
Judul Tesis

: Penggunaan Alat Permainan Edukatif Tangram
Dalam pengembangan Kognitif Anak Usia Dini
Di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Defenisi Operasional

: Kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah

merupakan

bagian

dari

aspek

perkembangan Kognitif yang hanya melibatkan
otot-otot kecil dan bagian anggota tubuh
tertentu saja.
Nama

: LIA FITRIA

NIM

:

Pembimbing Tesis I

: Dr.YUSRIA, M.Ag

Pembimbing Tesis II

: Dr.H.SYAMSUL HUDA, M.Pd

Variabel

MPU-182916

Indikator

Deskriptor

Sub Deskriptor

Nomor
Butir

Kognitif

1. Melakukan

1.Menyusun

berbagai

Tangram

kegiatan

membongkarnya

Kognitif

yang kembali

1.Menyusun
dan Tangram
susun

1
bentuk

ke

atas,

Tangram

yang

seimbang

berukuran

sama,

terkontrol dan

berlubang 1 serta,

lincah.

membongkarnya
kembali.
2. Menyusun

2

Tangram bentuk
susun
Tangram

keatas,
yang

berukuran sama,
berlubang

2

serta
membongkarnya
kembali.
3. Menyusun

3

Tangram bentuk
susun ke atas,
Tangram

yang

berukuran sama,
berlubang

4

serta
membongkarnya
kembali.
4. Menyusun
Tangram

4
yang

berukuran paling
kecil

dan

membongkarnya
kembali
2. Menyusun

1.

menyusun 5

Tangram

Tangram

yang

berdasarkan

berukuran

paling

warna dan ukuran kecil
yang sama

dan

berdasarkan warna
2. Meyyusun
Tangram

6
yang

sesuai warna
3. Menyusun

7

Tangram
berdasarkan
warna

dan

ukuran

yang

sama.
4. Menyusun

8

Tangram
berdasarkan
warna

dan

ukuran

yang

sama.
3.

Memindahkan 1.

Tangram
suatu
ketempat
lain.

memindahkan 9

dari Tangram
tempat cara

dengan

menjumput

yang Tangram

yang

berukuran
kecil

paling
dengan

menghitungnya
2. Memindahkan
Tangram

10

yang

berukuran besar
dari

lantai

kebaskom
dengan
menggunakan
penjepit
gorengan
3. Memindahkan
Tangram

yang

berukuran paling
kecil dari lantai
kebaskom
dengan

11

menggunakan
penjepit
gorengan
4.

Menyusun

1.

menyusun 12

Tangram menjadi Tangram
suatu bentuk.

yang

berukuran

paling

kecil menjadi suatu
bentuk/konstruk
2. Menyusun

13

Tangram
berukuran besar
yang

berlubang

2 menjadi suatu
bentuk/konstruk
tidak
berdasarkanwar
na.
3. Menyusun
14
Tangram
berukuran besar
menjadi
suatu
bentuk/konstruk
tidak
berdasarkan
warna.
4. Menyusun
15
Tangram dengan
bentuk,

ukuran

dan warna yang
tidak

sama

menjadi

suatu

bentuk/kostruk.

INSTRUMEN PENILAIAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 56 TAHUN MENGGUNAKAN ALAT PERMAINAN
EDUKATIF TANGRAM

A. Identitas Responden (Pengisi Lembar Observasi)
Nama Guru

: Siti Aisah ..........................

Jenis Kelamin

: Laki-laki/Perempuan

Kelompok

: B2 .....................................

B. Petunjuk Pegisian
1. Lembar observasi ini dibuat utuk mengetahui hubungan antara alat
permainan edukatif Tangram dengan perkembangan Kognitif anak.
Dalam lembar observasi ini tidak ada jawaban benar dan salah.
Maka jawaban pertanyaan ini sesuai dengan kemampuan anak yang
sebenarnya.
2. Beri tanda centang (ѵ) pada kolom yang disediakan sesuai dengan
kemampuan anak.

Nama Anak:Naila Pauziah
Skor
No
1

Item Pernyataan
Anak mampu menyusun Tangram bentuk

R

S

T

√

susun ke atas, Tangram yang berukuran
sama, berlubang 1 serta membongkarnya
kembali.
2

√

Anak mampu menyusun Tangram bentuk
susun ke atas, Tangram yang berukuran
sama, berlubang 2 serta membongkarnya
kembali.

3

Anak mampu menyusun Tangram bentuk
susun ke atas, Tangram yang berukuran

√

ST

sama, berlubang 4 serta membongkarnya
kembali.
4

Anak mampu

√

menyusun Tangram yang

berukuran paling kecil dan membongkarnya
kembali.
5

Anak mampu

√

menyusun Tangram yang

berukuran paling kecil berdasarkan warna.
6

Anak

mampu

menyusun

Tangram

√

Tangram

√

berdasarkan warna yang sama..
7

Anak

mampu

menyusun

berdasarkan warna dan ukuran yang sama
yang mempunyai jumlah yang sama.
8

Anak

mampu

menyusun

√

Tangram

berdasarkan warna dan ukuran yang sama.
9

√

Anak mampu memindahkan Tangram yang
berukuran paling kecil dengan tangan dan
menghitungnya.

10

Anak

mampu

memindahkan

√

Tangram

berukuran besar dari lantai ke baskom
dengan menggunakan penjepit gorengan.
11

Anak

mampu

memindahkan

Tangram

√

berukuran kecil dari lantai ke baskom dengan
menggunakan penjepit gorengan.
12

Anak mampu
berukuran

√

menyusun Tangram yang

paling

kecil

menjadi

suatu

bentuk/konstruk.
13

√

Anak mampu menyusun Tangram berukuran
besar menjadi suatu bentuk/konstruk tidak
bersasarkan warna.

14

Anak mampu menyusu Tangram berukuran

√

besar menjadi suatu bentuk/kostruk tidak
berdasarkan warna.
15

Anak mampu menyusun Tangram dengan
betuk,ukuran dan warna yang tidak ssama
mmenjadi suatu bentuk/konstruk

Keterangan:
a. R (Rendah)

=1

b. S (Sedang)

=2

c. T (Tinggi)

=3

d. ST (Sangat Tinggi)

=4

√

RUBRIK PENILAIAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK
Item

BB

MB

BSH

BSB

Pertanyaan
1.

menyusun Dalam

Tangram

Dalam

Dalam

Dalam

dan menyusun dan menyusun dan menyusun dan menyusun dan

membongkarnya membongkar
kembali

membongkar

membongkar

membongkar

Tangram anak Tangram anak Tangram anak Tangram anak
melakukan nya sudah
harus

dapat melakukannya

dengan melakukannya

bimbingan atau namun

melakukannya

secara mandiri secara mandiri

harus dan

dicontohkan

diingatkan atau tanpa

oleh guru

dibantu

konsisten dan

sudah

harus dapat

oleh diingatkan atau membantu

guru

dicontohkan

temannya yang

oleh guru

belum
mancapai
kemampuan
sesuai dengan
indikator

yang

diharapkan
2.

Menyusun Dalam

Dalam

Dalam

Dalam

Tangram

menyusun

menyusun

menyusun

menyusun

berdasarkan

Tangram

Tangram

Tangram

Tangram

berdasarkan

berdasarkan

berdasarkan

warna
ukuran
sma

dan berdasarkan
yang warna

dan warna

dan warna

dan warna

dan

ukuran

yang ukuran

yang ukuran

yang ukuran

yang

sama

anak sama

anak sama

anak sama

anak

melakukannya
harus

melakukannya

dengan namun

melakukannya

harus secara mandiri secara mandiri

bimbingan atau diingatkan atau dan
dicontohkan

dibantu

melakukannya

oleh tanpa

konsisten dan
harus dapat

sudah

oleh guru

guru

diingatkan atau membantu
dicontohkan

temannya yang

oleh guru

belum
mancapai
kemampuan
sesuai dengan
indikator

yang

diharapkan
3. memindahkan Dalam

Dalam

Dalam

Dalam

Tangram

memindahkan

memindahkan

memindahkan

satu

dari memindahkan
pempat Tangram

dari Tangram
tempat satu

dari Tangram

satu

lainnya

ketempat yang ketempat yang ketempat yang ketempat yang
anak lain

anak lain

melakukannya

melakukannya

dengan

namun

anak

melakukannya

harus secara mandiri secara mandiri

contohkan dibantu

oleh guru

tempat

anak lain

melakukannya

bimbingan atau diingatkan atau dan
di

tempat satu

dari

ketempat

lain

tempat satu

dari Tangram

guru

konsisten dan

oleh tanpa

sudah

harus dapat

diingatkan atau membantu
dicontohkan

temannya yang

oleh guru

belum
mancapai
kemampuan
sesuai dengan
indikator

yang

diharapkan
4.

menyusun Dalam

Tangram
menjadi

menyusun
suatu Tangram

bentuk/konstruk

menjadi

Dalam

Dalam

Dalam

menyusun

menyusun

menyusun

Tangram

Tangram

Tangram

suatu menjadi

suatu menjadi

suatu menjadi

suatu

bentuk/konstruk bentuk/konstruk bentuk/konstruk bentuk/konstruk
anak

anak

anak

anak

melakukannya

melakukannya

melakukannya

melakukannya

harus

dengan namun

harus secara mandiri secara mandiri

bimbingan atau diingatkan atau dan
dicontohkan

dibantu

oleh guru

guru

konsisten dan

oleh tanpa

sudah

harus dapat

diingatkan atau membantu
dicontohkan

temannya yang

oleh guru

belum
mancapai
kemampuan
sesuai dengan
indikator

yang

diharapkan

KRITERIA PENILAIAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK

1.

Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian Perkembangan Kognitif Anak
Pernyataan

R

S

T

ST

Perkembangan Kognitif

1

2

3

4

Rentang Penilaian

BB

MB

BSH

BSB

Pernyataan

1-4

5-8

9-12

13-16

2. Rentang Penilaian

Perkembangan Kognitif

Rentang Skor Secara Teoritis : 4-16
Skor Maksimal

: 4x4=16

Skor Minimal

: 4x1=4

Rentang Skor secara empirik : sesuai hasil pengisian instrumen
3. Persentase Skor
1-4

= 1%-25%

= BB (Belum Berkembang)

5-8

= 26%-50% = MB (Mulai Berkembang)

9-12 = 51%-75% = BSH (Berkembang Sesuai Harapan)
13-16 = 76%-100% = BSB (Berkembang Sangat Bagus)

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
PENGGUNAAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF TANGRAM DALAM
PENGEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA DINI DI KELOMPOK B2
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 3 KUALA TUNGKAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PEDOMAN OBSERVASI
No Hal Yang Diobservasi
1

Lingkunagn Fisik Sekolah

2

Acuan Kurikulum Yang Digunakan

3

Jadwal Pembelajaran

4

Perencanaan Pembelajaran Yang Dipakai

5

Proses Pembelajaran (Awal,Inti, Dan Akhir)

6

Penilaian Pembelajaran

7

Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

8

Penerapan Metode Pembelajaran

9

Pemilihan Dan Pengurutan Penyampaian Materi Pembelajaran

10

Kegiatan Pembelajaran Guru Dan Anak-Anak

11

Suasana Kelas

12

Ketersediaan Alat Permaianan Edukatif

13

Keefektifan Penggunaan Alat Permainan Edukatif Tangram

14

Ketepatan Penggunaan Alat Permaianan Edukatif Tangram Dalam
Pengembangan Kognitif Anak

15

Cara Pengembangan Kognitif Anak Yang Diterapkan

Instrumen Wawancara
Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6Tahun

Nama

: Aisyah Fitri ..............................

Jenis Kelamin

: Perempuan

Kelompok

: B2 ...........................................

Hari/Tanggal

:Senin, ......................................

1. Apakah anak senang belajar di taman kanak-kanak Negeri Pembina 3
Kuala Tungkal?
2. Apakah anak senang bermain Tangram?
3. Apakah anak senang dalam menyusun dan membongkar kembali
Tangram?
4. Enak mana antara menyusun dengan membongkar Tangram?
5. Asyik mana antara menyusun dengan membongkar Tangram?
6. Tangram yang mana yang paling disukai anak?
7. Apakah anak senang menyusun Tangram berdasarkan warna?
8. Apakah anak senang dengan bermain memindahkan Tangram?
9. Apakah anak senang dalam menyusun Tangram menjadi suatu
bentuk/konstruk?
10. Jenis permainan Tangram yang mana yang paling anak sukai?

INSTRUMEN WAWANCARA UNTUK GURU KELAS
PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 5-6 TAHUN

Nama Guru

: Siti Aisyah ...............................

Murid

: Fauzan Khairy.........................

Kelompok

: B2 ...........................................

Waktu, Hari/Tanggal

: 30 menit / Senin .....................

Tempat

: Ruang kelas sekolah ..............

1. Bagaimana pendapat ibu tentang alat permaianan edukatif?
2. Bagaimana perkembangan Kognitif anak di kelas ini?
3. Bagaimana pendapat ibu tentang penggunaan alat permaianan edukatif
Tangram dalam peningkatan Kognitif anak di kelas ini?
4. Apakah minat belajar anak dalam bermain Tangram setelah dilakukan
tindakan penelitian ini meningkat?
5. Bagaimana guru memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran
seperti yang terlaksana tersebut?
6. Bagaimana perkembangan Kognitif anak setelah dilakukan tindakan
penelitian ini?
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