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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Kognitif  Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai 

kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan 

melakukan penalaran dan pemecahan masalah (Desmita, 2009: 96). 

Menurut Slamet (2005: 53) Kemampuan Kognitif adalah meng-

gambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga 

dapat berfikir. Jadi  Kemampuan  Kognitif adalah pengertian yang luas 

mengenai berfikir dan mengamati, jadi merupakan tingkah laku  yang 

mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan 

untuk menggunakan pengetahuan.  

Sedangkan menurut Depdiknas ( 2007: 3 ) kemampuan kognitif 

adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, 

menilai dan mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga dimaknai sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk mencipta karya yang 

dihargai dalam suatu kebudayaan. 

Apabila disimpulkan maka  kemampuan kognitif dapat dipandang 

sebagai kemampuan yang mencakup segala bentuk pengenalan, 

kesadaran, pengertian yang bersifat mental pada diri individu yang 

digunakan dalam interaksinya antara kemampuan potensial dengan 
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lingkungan seperti dalam aktivitas mengamati, menafsirkan 

memperkirakan, mengingat, menilai dan lain-lain.  

2. Periode Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode 

utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring 

pertambahan usia. ( Slamet, 2005: 54-65 ) : 

a. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

Pada tahap ini anak lebih banyak menggunakan gerak refleks 

dan inderanya untuk berinteraksi dengan lingkunganya kelak, hasil 

pengalaman berinteraksi dengan lingkungan ini amat berguna untuk 

berfikir lebih lanjut 

b. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai menunjukan proses berfikir yang 

lebih jelas. Anak mualai mengenali beberapa simbol dan tanda 

termasuk bahasa dan gambar.Anak menunjukan kemampuannya 

melakukan permainan symbolis ( symbolic play atau preterd play ).  

c. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) 

Pada tahapan ini anak sudah dapat memecahkan persoalan-

persoalan sederhana yang bersifat konkrit. Anak dapat berfikir 

reversibel, yang dimaksud berfikir secara reversibel ( berkebalikan ) 

ialah anak dapat memahami suatu pernyataan. 
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d. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa)  

Pada tahapan ini pikiran anak tidak lagi terbatas pada 

benda-benda dan kejadian yang terjadi di depan matanya. Pikiran 

anak telah terbebas dari kejadian langsung.  

Anak usia dini termasuk dalam tahapan Pra Operasional yang 

usianya antara 2-7 tahun. Piaget ( dalam Suyadi, 2010 : 86-87 ) 

merinci karakter perkembangan kognitif pada tahap pra-operasional 

yaitu pertama kombinasi mental dalam pencapaian perkembangan 

pra-oprasionalnya anak dapat berpikir sebelum bertindak, walaupun 

pikirannya masih sebatas mental image.  Disamping itu anak mampu 

meniru tindakan orang lain. Karakteristik yang kedua yaitu Persepsai 

pikiran maksudnya anak- anak bisa membandingkan dua objek, 

tetapi belum bisa membedakan.  

Kemudian Berpikir unik dimensi yaitu anak mampu memahami 

konsep secara umum, tetapi belum mampu memadukan dan 

membedakan. Karakteristik selanjutnya Irreversibilitas dalam 

karakteristik ini anak bisa membongkar susunan, tetapi belum 

mampu menyusunnya kembali.  

Setelah itu Penalaran dalam hal ini tahap pemikiran anak masih 

sebatas mitos. Karakteristik yang terakhir egosentrisme maksudnya 

anak memandang semua benda sebagaimana ia melihat dirinya. 

Dalam  Desmita ( 2011: 105 ) pada masa pra-operasional anak hanya 

melihat keadaan permulaan dan akhir dari deretan benda, yaitu pada 
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mulanya keadaanya sama dan pada akhirnya keadaanya menjadi 

tidak sama. Anak tidak melihat apa yang terjadi diantaranya. 

3. Kemampuan anak dalam kegiatan menyusun “pelangi” 

Pelangi sering diartikan dengan cerita legenda adanya putri dari 

langit dengan berselendang warna-warni, warna pelangi sebenarnya 

terjadi adanya pembiasan air hujan dengan sinar matahari seperti 

yang dikatakan  Menurut  Palmer (2003) Pelangi biasanya kita 

mengira bahwa sinar matahari tidak memiliki warnawarna. Para 

ilmuwan menyebutnya “cahaya putih” sebenarnya cahaya ini terbuat 

dari berbagai warna : merah, jingga, kuning,hijau , biru, nila, dan 

ungu. Pelangi membantu kita untuk melihat warna-warna cahaya, 

ketika matahari menyinari butiran  air hujan butiran air ini 

memecahkan cahaya sehingga terbiaslah warna-warna dari 

butiranya. Warna-warna cahaya ini membuat bentuk busur yang 

indah dilangit. 

Dengan warna-warna yang disebutkan diatas, anak-anak sanggat 

penting untuk mengetahuinya, melalui kegiatan menyusun bentuk 

geometri dengan berbagai warna pelangi. Anak bisa mengetahui 

warna pelangi. 

Dalam kemampuan kognitif terdapat berbagai macam 

pengembangan salah satunya adalah pengembangan kemampuan 

geometri. Menurut Dedi (2012) Geometri berasal dari Bahasa Yunani 

yaitu geo yang artinya bumi dan metro yang artinya mengukur. 
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Geometri adalah cabang matematika yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Theales ( 624-547 SM ) yang berkenaan dengan relasi ruang.  

Alders (dalam Dedi : 2012) menyatakan bahwa ”Geometri 

adalah salah satu cabang Matematika yang mempelajari tentang titik, 

garis, bidang dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-

ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain.” 

Berdasarkan pengertian geometri di atas dapat disimpulkan 

bahwa Geometri adalah salah satu cabang Matematika yang 

mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi beserta sifat-sifatnya, 

ukuran-ukurannya dan hubungan antara yang satu dengan yang lain. 

Dalam  Depdiknas (2007:28) Kemampuan geometri berhubungan 

dengan pengembangan konsep bentuk dan ukuran. Kemampuan yang 

dikembangkan, antara lain: Memilih benda menurut warna, bentuk 

dan ukurannya. Mencocokkan benda menurut warna, bentuk dan 

ukurannya. Membandingkan benda menurut ukurannya besar-kecil, 

panjang-lebar, tinggi-rendah. Mengukur benda secara sederhana. 

Mengerti dan menggunakan bahasa ukuran, seperti besar-kecil, 

tinggi-rendah, panjang-pendek, dan sebagainya. Menciptakan bentuk 

dari kepingan geometri. Menyebut benda-benda yang ada di kelas 

sesuai dengan bentuk geometri. Mencontoh bentuk-bentuk geometri. 

Menyebut, menunjukkan, dan mengelompokkan sesuai dengan warna 

pelangi,  lingkaran, segitiga, dan segiempat. Menyusun bentuk mobil 

dengan bentuk persegi, persegi panjang dan lingkaran. 
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4. Kemampuan Berhitung Pada Anak Usia Dini 

 

Berhitung merupakan bagian dari matematika diperlukan untuk 

menumbuh kembangkan  ketrampilan menghitung yang sangat 

berguna bagi kehidupan, terutama konsep bilangan yang merupakan 

dasar bagi perkembangan kemampuan matematika.Dengan kata lain: 

permainan berhitung di Tk diperlukan untuk mengembangkan 

pengetahuan dasar matematika, sehingga anak secara mental siap 

mengikuti pembelajaran matematika lebih lanjut disekolah dasar 

Depdiknas ( 2000). 

Dalam Depdiknas (2004: 7) pengembangan kemampuan dasar 

merupakan kegiatan yang disiapkan oleh guru untuk meningkatkan 

kemampuan dan kreatifitas sesuai dengan tahap perkembangan anak.  

Anak usia 4,5 – 6 tahun bisa belajar  untuk menyukai matematika 

dengan cara berfikir dan bernalar jika mereka belajar untuk 

menikmati matematika. Salah satu tujuan dari pengalaman di taman 

kanak-kanak ialah menanamkan diri dalam diri anak untuk mencintai 

matematika. Seefeld & barbar A Wasik (2008). Peka pada bilangan 

berati lebih dari  sekedar menghitung. Kepekaan bilangan ini 

mencakup pengembangan dasar kuantitas dan pemahaman kesesuaian 

satu lawan satu. Dalam pembelajaran meningkatkan kemampuan 

berhitung  anak disesuaikan dengan karakteristik anak dan 

disesuaikan dengan perkembanganya, dimana anak usia 2-7 Tahun 

berada pada masa praoprasional.  
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Adapun tahap tahap menghitung (Depdiknas, 2000: 7-8)antara 

lain pertama tahap konsep atau pengertian, yaitu pemahamanatau 

pengertian tentang sesuatu dengan menggunakan benda konkret 

seperti pengenalan warna, bentuk dan menghitung dengan kegiatan, 

kegiatan tersebut dilakukan dengan menarik dan dapat dipahami oleh 

anak. Guru berperan aktif untuk menunjukan dengan cara 

memfariasikan metode menghitung melalui benda konkrit dengan 

media permainan yang dikemas dengan begitu menarik sehingga 

anak menyukainya dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Kedua 

adalan tahapan transisi atau peralihan yaitu peralihan dari konkrit ke 

abstrak dari konsep lambang bilangan. Tahap ini adalah saat anak 

benar-benar memahami konsep dengan cara apa saja. Ketiga tahap 

lambang bilangan pada tahapan ini anak sudah diberi kesempatan 

menuliskan lambang bilangan sendiri tanpa paksaan. Missal lambang 

bilangan 3 untuk menggambarkan jumlah bilangan 3 

B. Kegiatan menyusun “pelangi”  Sebagai Metode Pembelajaran di TK 

1. Pembelajaran di Taman Kanak- kanak 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia 

Dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi”Pendidikan Anak Usia 

Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun 

dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar”. 

Selanjutnya pada Bab 1 pasal 1 ayat 14 di tegaskan bahwa Pendidikan 
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Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang di tunjukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut Depdiknas USPN 

(dalam Sujiono Nurani Yuliani, 2004: 4). 

 Di Taman Kanak-kanak dalam usaha mengembangkan kemampuan 

yang di miliki anak selalu berdasarkan pada unsur bermain. Bermain 

sebagai bentuk kegiatan belajar di TK haruslah bermain yang kreatif 

dan menyenangkan (tidak menimbulkan perasaan takut anak). Untuk itu 

guru di tuntut untuk selalu menyediakan sarana berupa alat bermain 

yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak,  Aqib Zainal (2009). 

 Semua anak mempunyai seperangkat fungsi kognitif untuk belajar 

Vigotsky (dalam sujiono,2007: 7.5-7.6) mengemukakan bahwa manusia 

di lahirkan dengan seperangkat fungsi kognitif dasar yakni kemampuan 

memperhatikan, mengamati, dengan mengingat. Kebudayaan akan 

mentransfer kemampuan tersebut dalam bentuk fungsi kognitif yang 

lebih tinggi terutama dengan melakukan hubungan bermasyarakat dan 

melalui proses pembelajaran. Guilfrod (Hildebbrand, dalam 

Moeslihatoen, 1999) untuk membantu pengembangan kognitif, anak 

perlu dibekali dengan pengalaman belajar yang dirancang melalui 

kegiatan mengobservasi dan mendengarkan dengan tepat. 

 Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak 
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yang dapat mendorong anak untuk belajar. Sedangkan Briggs (dalam 

yuliani Nurani Sujiono dkk, 2007: 84-85) berpendapat bahwa media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta mendorong 

anak untuk belajar.  

 Berdasarkan permasalahan yang ditemui pada saat penelitian 

penulis menggunakan metode pengembangan kognitif dalam kegiatan 

menyusun “pelangi”. 

 “kegiatan menyusun pelangi” merupakan salah satu bagian dari 

kegiatan  yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemapuan 

kognitif  pada anak usia dini, disamping itu juga dapat mengembangkan 

kemampuan yang lain seperti bahasa dan sosial emosional. 

2. Kegiatan menyusun pelangi bentuk-bentuk geometri. 

 menyusun pelangi digunakan dalam pengembangan kognitif anak 

TK pada dasarnya merupakan media yang tidak berbahaya, 

menyenangkan, dan bisa membantu guru menghubungkan satu hal 

dengan hal yang lainya. 

 Adapun kelebihan dari kegiatan menyusun pelangi diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Motivasi  

 Kegiatan menyusun pelangi  mampu memenuhi kebutuhan, minat, 

atau keinginan, untuk belajar dan bermain anak sehingga kegiatan 

menyusun pelangi  mampu membantu anak mengerjakan tugas yang 

harus di selesaikan dengan menyenangkan. 
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b. Emosi 

 Belajar yang  melibatkan kegembiraan, emosi dan perasaan 

pribadi, disamping intelektual, akan sangat mempengaruhi anak dan 

akan berkesan lebih lama. menyusun pelangi mampu menjadi kegiatan  

yang sangat kuat dalam membangkitkan respon emosional seperti 

simpatik, menyayangi, dan gembira. Dengan adanya respon emosi 

tersebut di harapkan dapat meningkatkan motivasi belajar anak didik . 

c. Tujuan Belajar 

 Kegiatan menyusun pelangi  mampu mempercepat pencapaian 

tujuan belajar dan bermain dengan cara memberi tahu anak tentang apa 

yang bisa ia harapkan dari proses belajarnya dan bermainnya. 

Disamping kelebihan dari menyusun flannel pelangi  tentunya ada 

kekurangan dari alat permainan tersebut diantaranya. Setiap alat peraga 

untuk anak TK masih membutuhkan penjelasan dari gurunya, persiapan 

dan perencanaan harus di lakukan sebaik mungkin sebelum Alat peraga 

di gunakan agar dicek kembali sebelum digunakan, alat peraga bentuk 

geometri yang berwarna warni seperti pelangi tidak dapat di produksi 

dalam waktu cepat dan cenderung tidak sama persis dengan satu dengan 

yang lainya. 

 “kegiatan menyusun pelangi” memiliki manfaat diantaranya, 

mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak anak, 

sehingga dapat berfungsi secara optimal, mengatasi keterbatasan 

pengetahuan (pengalaman) yang di miliki anak, memungkinkan 
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interaksi langsung antara anak dengan lingkunganya, dapat 

membandingkan keinginan dan  minat baru, membangkitkan motivasi 

dan merangsang anak untuk belajar, dan dapat meningkatkan 

kemampuan anak dalam berkomunikasi pada saat anak bermain. 

3. Langkah-langkah kegiatan menyusun “pelangi” 

 Sediakan kardus bekas,karton di lapisi dengan kain flanell warna 

untuk papan flannel (seperti papan tulis), serta bentuk pelangi lengkap 

dengan warnanya (mejikuhibiniu) dan bentuk- bentuk geometri yang 

berwarna warni seperti pelangi  yang terbuat dari kain flannel warna-

warni (lingkaran, persegi, persegi panjang, segi tiga), serta angka-angka/ 

lambang bilangan 0-9 dengan diberi perekat baju agar bisa menempel 

dipapan flannel yang dibuat oleh guru.  

Guru memperkenalkan warna-warna pelangi dari yang paling 

atas sampai yang paling bawah dengan urutan warnanya, selanjutnya 

guru menyebutkan bentuk-bentuk geometri, guru menunjukan warna 

pelangi sebagai symbol warna,  guru mempelkan bentuk rumah 

(segitiga menjadi atap persegi menjadi temboknya persegi panjang 

menjadi pintu) membuat mobil yaitu dengan persegi,persegi panjang 

dan dua lingkaran, guru membuat sejumlah tiga susunan pelangi dengan 

menggunakan bentuk-bentuk geometri  dan anak menghitungnya lalu 

menempelkan bentuk angka tiga “3” dan ditempelkan pada papan 

flannel. Jika belajar tentang penambahan dan pengurangan, guru 

mempel symbol matematiknya dan anak menjumlahkanya sesuai yang 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Iin Nurkhasanah, FKIP UMP, 2015



18 

 

 

diperintahkan guru, ada bentuk rumah dan mobil guru memerintahkan 

anak untuk menghitung jumlah persegi dan jumlah persegi panjang lalu 

anak menjumlahkannya. 

4. Tujuan kegiatan menyusun “Pelangi” 

 Tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan kemampuan 

membedakan warna, mengenalkan bentuk – bentuk geometri,  

mengembangkan kemampuan bahasa, mengembangkan pengertian 

tentang berhitung, menambah, merangsang  daya imajinasi dengan 

berbagai cara menyusun pelangi, membedakan benda dengan perabaan, 

menambahkan kepercayaan diri.  

 Tujuan kegiatan menyusun pelangi adalah untuk mempermudah 

anak dalam mengenal warna dan bentuk-bentuk geometri dengan cara 

yang fun (menyenangkan). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal warana dan bentuk 

geometri seprti: megetahui semua warna pelangi (mejikuhibiniu)  dan 

mengetahui cirri-ciri bentuk geometri, serta anak dapat belajar 

menghitung dengan menggunakan  media.  

C. Pedoman Penilaian Dan Kriteria/Indikator Hasil Belajar 

1. Pedoman  Penilaian 

penilaian terdiri dari penilaian proses belajar dan penilaian hasil 

belajar. Penilaian proses belajar mencangkup serangkaian kegiatan yang 

dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang perilaku belajar 

anak didik,tentang proses pembelajaran dan tentang suasana kelas. 
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Menurut Trianto, (2011 : 313) Penilaian adalah suatu usaha 

mengumpulkan dan menafsirkan sebagai informasi secara sistematis, 

berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang perkembanagan yang telah 

dicapai oleh anak didik melalui pembelajaran.  

Penilaian menurut Ralph Tyler, 1950 (dalam Anita Yus 

2005:29) merupakan salah satu sebuah proses pengumpulan data untuk 

menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan 

pendidikan sudah tercapai. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan 

niali suatu program termasuk program pendidikan. Dari dua batasan 

tersebut dapat dikemukakan bahwa didalam penilaian terdapat kegiatan 

pengambilan keputusan. Keputusan itu meliputi tentang apa-apa yang 

telah direncanakan, dilakukan atau dibrikan. 

 penilaian merupakan suatu proses pengumpulan informasi 

secara sistematika untuk membuat keputusan tentang individu. 

Keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang diperoleh 

berdasarkan aturan tertentu.  

Anita Yus, (2005: 31) mengungkapkan bahwa penilaian pada 

pendidikan anak TK lebih banyak untuk mendeskripsi ketercapaian 

perkembanagn anak. dengan penilaian dapat diketahui dan ditetapkan 

aspek-aspek perkembangan yang telah dicapai dan yang belum dicapai. 

Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan 

penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil 

belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga 

didapatkan potret/profil kemampuan anak didik sesuai dengan daftar 
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kompetensi yang di tetapkan dalam kurikulum. Menurut Suyanto 

(2005:195) mengemukakan bahwa untuk anak TK proses evaluasi 

dilakukan dengan non tes dengan pertimbangan anak TK belum bisa 

membaca dan menulis. Selain itu bentuk tes membuat anak menjadi 

stress. Sebagai gantinya digunakan esesmen, yaitu suatu proses 

pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya anak 

dan bagaimana ia melakukanya sebagai dasar pengambilan keputusan 

pendidikan anak yang berguna bagi peserta didik. 

Menurut Depdiknas (dalam Sudaryadi,2006:1-7) pencatatan hasil 

penilaian harian dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Anak yang belum mencapai indicator seperti di harapkan dalam SKH 

atau dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru,maka dalam kolom 

penilaian dituliskan nama anak dan diberi tanda bulatan kosong ( ○). 

b. Anak yang sudah melebihi indicator yang tertuang dalam SKH atau 

mampu melaksanakan tugas tanpa bantuan secara tepat, cepat, 

lengkap,dan benar, maka pada kolom penilaian dituliskan nama anak 

dan tanda bulatan penuh ( ● ). 

c. Jika semua anak menunjukan kemampuan sesuai indicator yang 

tertuang dalam SKH,maka dalam kolom peenilaian dituliskan nama 

semua anak dengan tanda chek ( ). 

 Menurut Depdiknas (2004: 7) penilaian dilaksanakan dengan 

mengacu pada kemampuan (indikator) yang hendak dicapai dalam satu 

satuan kegiatan yang direncanakan, dalam tahapan waktu tertentu 

dengan memperhatikan prinsip penilaian yang telah ditentukan seiring 
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dengan kegiatan pembelajaran. Penilaian tidak dilaksanakan secara 

khusus, tetapi ketika pembelajaran dan kegiatan bermain berlangsung, 

guru dapat melaksanakan penilaian. Dalam melaksanakan penilaian 

sehari-hari guru menilai kemampuan (indikator ) semua anak yang 

hendak dicapai seperti yang telah diprogramkan dalam rencana kegiatan 

harian (RKH). 

 Dari beberapa pendapat prosedur penilaian diatas peneliti 

menggunakan penilaian menurut kementrian pendidikan nasional 

direktorat pembinaan taman kanak-kanak ( Kemendiknas 2010 :11) 

yaitu penilaian di taman kanak-kanak merupakan proses pengumpulan 

dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian 

perkembangan anak dan pengambilan keputusan. Kegiatan 

pengumpulan dan pengolahan informasi dilakukan dengan 

menggunakan berbagai metode dan instrument yang relevan.  

 

 Cara pencatatan hasil penilaian harian dialksanakan sebagai 

berikut: 

a. Anak yang belum mencapai indikator seperti yang diharapkan 

dalam RKH atau dalam melaksanakan tugas selalu dibantu oleh 

guru, maka pada kolom penialaian dituliskan nama anak dan 

diberi tanda satu bintang (    ) 

b. Anak yang sudah mulai menunjukan kemampuan sesuai 

dengan indikator yang tertuang dalam RKH, maka pada kolom 

penilaian diberi dengan tanda bintang dua (        ) 
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c. Anak yang sudah mencapai indikator yang diharapkan dalam 

RKH, pada kolom penilaian diberi tanda bintang tiga  

(            ). 

d. Anak yang sudah berkembang dengan sangat baik melebihi 

indikator yang diharapkan dalam RKH, pada kolom penilaian 

diberi tanda bintang empat (                   ) 

  

Proses pembelajaran secara klasikal dinyatakan berhasil 

menurut Nana Sudjana (2001:8) jika 75-80 % dari keseluruhan jumlah 

siswa dalam kelas tersebut sudah menguasai meteri sesuai dengan 

indikator yang diinginkan. 

2. Kriteria Atau Indikator Hasil Belajar  

indikator merupakan hasil belajar yang lebih spesifik dan 

terukur dalam satu kompetensi dasar. Apabila serangkaian indikator 

dalam satu kopetensi dasar sudah tercapai berarti target kompetensi 

dasar tersebut sudah terpenuhi (Yuliani :2008). Indikator ini dapat 

digunakan sebagai dasar penilain terhadap anak dalam mencapai 

pembelajaran dan kinerja yang diharapkan. 

Kriteria atau indikator keberhasilan dalam membilang yang 

digunakan pada kurikulum di TK tahun 2004 salah satu diantaranya: 

menyebut urutan bilangan,membilang (mengenal konsep) bilangan 

dengan benda-benda, menghubungkan kosep bilangan dengan benda-

benda (anak tidak disuruh menulis) mengenal lambang bilangan atau 

angka (anak tidak disuruh menulis).  
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Sedangkan kriteria atau indikator pada kuikulum TK 2010 

salah satu diantaranya adalah sebagai berikut: membilang/menyebut 

urutan bilangan 1-20 semester II dan 1-10 semester I, membilang 

dengan menunjuk benda 1-10 (mengenal konsep bilangan dengan 

benda), menunjuk urutan bilangan untuk bilangan 1-10, dan 

memghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan benda-

benda 1-10 

Berdasarkan kurikulum PAUD yang tertuang dalam 

kemendiknas No.58 (2010:11) yang termasuk tingkat pencapaian 

perkembangan kognitif peserta didik dengan rentang usia 5-6 tahun 

adalah sebagi berikut: 

a. Mengelompokan bentuk-bentuk geometri (lingkaran,segitiga, 

persegi  dll) 

b. Menyebutkan dan menunjuk bentuk-bentuk geometri 

c. Membilang dengan menunjuk benda 

d. menyebut hasil penambahan dengan meng-hitung benda 

    berdasarkan beberapa teori dan tingkat pencapaian perkembangan 

kognitif anak usia dini diatas maka indicator yang dapat dikembangkan 

melalui kegiatan menyusun “pelangi” adalah sebagai berikut: 

   Tabel:Indikator  kemampuan kognitif dalam kegiatan menyusun “pelangi” 

No  Indikator Kriteria Penilaian Keterangan  

     

1 
 
 
 
 
 
 

Anak dapat 

menyebutkan 4 

bentuk  geometri  

( lingkaran, persegi, 

segitiga, persegi 

panjang ) 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 

Anak mampu 

mengelompokan 

bentuk geometri 

dengan jenisnya 

(lingkaran, persegi, 

segitiga, persegi 

panjang) 
 

Anak mampu 

Membilang dengan 

menunjuk benda 1-20 

(mengenal konsep 

bilangan dengan 

benda)  

 

Anak dapat menyebut 

hasil penambahan 

dengan menghitung 

benda ( 6+4, 7+3, 8+3 

9+3, ) 
Keterangan: 

Simbol         artinya kemampuan anak kurang (BB) 

Simbol               artinya kemampuan anak cukup (MB) 

Simbol                     artinya kemampuan anak baik (BSH) 

Simbol                         artinya kemampuan anak sangat baik. (BSB) 

Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa : anak dapat 

menyebutkan bentuk-bentuk geometri  dan warna pelangi missal katika guru 

menunjukan bentuk geometri (lingkaran) anak mampu menjawab dan 

mengetahui warnanya dengan benar.  

Anak mampu mengidentifikasi warna-warna pelangi, dan anak 

mampu mengidentifikasi cirri-ciri bentuk geometri kalau segitiga itu terdiri 
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dari tiga sisi yaitu dua sisi miring dan satu sisi datar. 

Landasan teori yang mendasari menggunakan kriteria atau indikator 

dalam mengetahui kemampuan anak dalam membilang dan menghitung  

dengan menyusun bentuk geometri, melalui menyusun pelangi dengan 

berbagai berbentuk geometri adalah teori dari (Jean Piaget) yang 

menyatakan bahwa kegiatan belajar memelukan kesiapan dalam diri anak. 

Artinya belajar sebagai suatu proses menumbuhkan aktifitas baik fisik 

maupun psikis. Selain itu belajar pada anak harus disesuaikan dengan tahap-

tahap perkembangan mental anak, karena belajar bagi anak harus keluar dari 

keinginan anak itu sendiri. Anak usia TK berada pada tahap pra oprasional 

kongkit yaitu tahap persiapan kearah pengorganisasian pekerjaan yang 

konkrit dan berpikir dimana anak mampu mempertimbangkan tenteng basar, 

bentuk dan hubungan benda–benda didasarkan pada interpretasi dan 

pengalamanya. 

D. Kerangka Berpikir 

   Identifikasi penyebab terjadinya masalah diperoleh melalui hasil 

analisis dari kegiatan observasi terhadap metode pengajaran guru dan 

bagaimana anak mangikuti proses pengajaran maupun hasil karya anak. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut ditemukan bahwa pembelajran 

pengenalan bentuk-bentuk geometri dan penjumlahan kurang diminati dan 

dikuasai anak kelompok B TK Aisiyah Kebanaran. Selain itu, masalah 

tersebut muncul karena guru belum memaksimalkan metode pembelajaran 

dengan permainan dan menggunakan benda yang kongkrit.  

 Setelah peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan penelitian yang 
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dimulai dengan siklus I dalam proses pembelajaran yaitu dengan kegiatan 

menyusun “pelangi”. Pembelajaran yang diawali pada siklus I. 

  Setelah siklus pertama dilakukan dengan 3x pertemuan, karena hasilnya 

belum maksimal peneliti mengulangi kembali penelitian tersebut 

menggunakan siklus 2 yang dilakukan dengan 3x pertemuan. Guru 

menggunakan media yang sama. Pada pemakaian media tersebut anak terlihat 

banyak peningkatan sehingga ketuntasan dan hasil belajar meningkat. Dari 

pembelajaran tersebut kemampuan kognitif dalam kegiatan menyusun 

“pelangi”  menunjukan peningkatan yang optimal sehingga penelitaian 

dinyatakan berhasil. Untuk mempermudah pemahaman kegiatan ini, maka 

dibuat kerangka berfikir sebagai berikut :   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Awal 
Guru belum memaksimalkan 

metode dan alat peraga pada 

saat proses pembelajaran 

serta  minat belajar anak 

masih kurang  

Dilakukan upaya perbaikan 

menggunakan PTK  

Partisipasi anak meningkat 

Anak lebih memahami  

bentuk geometri dan 

lambang bilangan 

Hasil belajar optimal 

Siklus II 

Proses pembelajaran 

kemampuan kognitif dalam  

kegiatan menyusun “pelangi” 

Kondisi 

Akhir 

Kemampuan 

belajar meningkat 

tapi belum optimal 

Siklus I 

Proses pembelajaran 

kemampuan kognitif dalam  

kegiatan menyusun “ pelangi” 

Tindakan  

Berdasarkan permasalahan diduga bahwa dengan kegiatan menyusun  “pelangi “ 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal bilangan dan 

lambang bilangan serta bentuk geometri. 
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E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, 

yang kebenaranya harus diuji secara empiris (Nazir,2005:151) Selain itu 

hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alas an atau pengutaran 

pendapat (Teori,Proporsi,dsb) meskipun kebenaranya masih harus 

dibuktikan ; anggapan dasar (KBBI ,2008: 1102) . sedangkan morissan 

(2012: 15) mendefinisikan hipotesis sebagai suatu pernyataan formal 

mengenai hubungan antara variabl, dan diujisecara langsung. 

Hipotesis tindakan pada penelitian tindakan kelas ini, diyakini 

bahwa melalui kegiatan menyusun “pelangi”  dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif pada anak didik kelompok B semester genap di TK 

Aisiyah Kebanaran  Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara 

semester genap Tahun Ajaran 2014 / 2015. 
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