
1 
 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DALAM MENGENAL  
HURUF VOKAL DAN KONSONAN MELALUI APLIKASI ADOBE FLASH 

PADA ANAK KELOMPOK B TK DHARMA WANITA BETET 
KECAMATAN PESANTREN KOTA KEDIRI 

 

SITI FARIDA 
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri 
Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Kediri 64112 Telp. (0354) 776706 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti 
di TK Dharma Wanita Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri, diketahui bahwa kemampuan 
kognitif dalam mengenal huruf vokal dan konsonan pada anak kelompok B TK Dharma Wanita 
Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri relatif rendah. Untuk itu, peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Kognitif Dalam Mengenal 
Huruf Vokal dan Konsonan Melalui Palikasi Adobe Flash Pada Anak Kelompok B TK Dharma 
Wanita Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri”. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus yang masing-masing siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Adapun metode 
pengumpulan data menggunakan teknik unjuk kerja. 

Hasil perolehan pada siklus I menunjukan bahwa ketuntasan belajar anak masih 
mencapai 56%. Hasil perolehan dari siklus II menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 
ketuntasan belajar anak. Hasil perolehan siklus III menunjukkan bahwa prosentase ketuntasan 
belajar anak meningkat sangat baik mencapai 89%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan Aplikasi 
Adobe Flash dapat meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengenal huruf vokal dan 
konsonan anak kelompok B TK Dharma Wanita Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Oleh 
Karena itu, hipotesis tindakan dalam penelitian ini, diterima. 
 

Kata Kunci: Kemampuan Kognitif, huruf vokal dan konsonan, aplikasi adobe flash. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Lingkup pengembangan kognitif untuk 
anak usia empat sampai enam tahun yang 
terdapat dalam peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 
(Depdiknas, 2009) terdiri dari (1) 
pengetahuan umum dan sains, (2) konsep 
bentuk, warna, ukuran, dan pola, (3) 
konsep bilangan, lambang bilangan dan 
huruf. 

Salah satu aspek bidang 
pengembangan yang perlu dikembangkan 
adalah bidang pengembangan kognitif 
dalam mengenal huruf vokal dan konsonan. 
Bidang pengembangan kognitif ini sangat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diperlukan oleh anak dalam rangka 
mengembangkan pengetahuannya untuk 
dapat beradaptasi dengan lingkungan. 
Pembelajaran mengenal huruf vokal dan 
konsonan di Taman Kanak-kanak dilakukan 
dengan kegiatan yang menyenangkan dan 
berpusat pada anak, sehingga anak akan 
dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran, 
karena anak akan belajar maksimal apabila 
anak mendapatkan kesempatan melakukan 
secara langsung dan terlibat dalam situasi 
yang memungkinkan anak membangun 
pengetahuan barunya. Perkembangan 
kognitif dalam mengenal huruf vokal dan 
konsonan akan berpengaruh terhadap 
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kemampuan anak yang berhubungan 
dengan penglihatan, pengamatan, 
perhatian, tanggapan, dan persepsi anak 
terhadap lingkungan sekitar anak. Dengan 
demikian, pengembangan kemampuan 
pada aspek ini sangat penting untuk 
dikembangkan sejak usia dini. 

Akan tetapi, kondisi yang terjadi pada 
anak kelompok B TK Dharma Wanita Betet 
Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dari 
hasil observasi awal yang dilakukan peneliti 
tentang kemampuan kognitif anak dalam 
mengenal huruf vokal dan konsonan masih 
relatif rendah, hal ini ditemukan fakta 
bahwa dari 18 jumlah anak didik hanya 3 
anak didik yang mendapat nilai bintang () 
empat, dan 3 anak didik yang mendapat 
nilai bintang () tiga. Sementara itu, 6 
anak didik yang mendapatkan bintang () 
dua, dan 5 anak didik mendapatkan bintang 
() satu. Rendahnya kemampuan kognitif 
dalam mengenal huruf vokal dan konsonan 
ini disebabkan anak kurang aktif dalam 
kegiatan pembelajaran, sehingga 
pengembangan kognitif dalam mengenal 
huruf vokal dan konsonan tidak dapat 
berkembang dengan maksimal. 

Untuk meningkatkan kemampuan 
kognitif dalam mengenal huruf vokal dan 
konsonan anak kelompok B TK Dharma 
Wanita Betet Kecamatan Pesantren Kota 
Kediri peneliti memberikan solusi melalui 
penggunaan Aplikasi Adobe Flash. Media 
ini merupakan media yang baru bagi anak, 
maka anak akan tertarik dan menambah 
motivasi anak dalam belajar. 

Melalui penggunaan Aplikasi Adobe 
Flash ini diharapkan anak dapat aktif dalam 
kegiatan pembelajaran, sehingga dapat 
mengembangkan kemampuan kognitif anak 
dalam mengenal huruf vokal dan konsonan 
dengan maksimal. Oleh karena, itu peneliti 
tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul “Meningkatkan Kemampuan 
Kognitif Dalam Mengenal Huruf Vokal dan 
Konsonan Melalui Aplikasi Adobe Flash 
Pada Anak Kelompok B TK Dharma Wanita 
Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri”. 

Berdasarkan observasi awal yang 
telah dilakukan oleh peneliti, dapat 
teridentifikasi masalah yaitu masih 
rendahnya kemampuan kognitif dalam hal 
mengenal huruf vokal dan konsonan anak 
kelompok B TK Dharma Wanita Betet 
Kecamatan Pesantren Kota Kediri 
disebabkan anak masih kurang aktif dalam 
proses kegiatan pembelajaran yang 
dilaksanakan. Oleh karena itu, peneliti 
berupaya untuk meningkatkan hasil belajar 
anak melalui penggunaan Aplikasi Adobe 
Flash dalam kegiatan pembelajaran. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kognitif 

Kognitif adalah suatu proses 
berpikir yaitu kemampuan individu untuk 
menghubungkan, menilai, 
mempertimbangkan suatu kejadian atau 
peristiwa. Pendekatan ini didasarkan 
kepada asumsi atau keyakinan bahwa 
kemampuan kognitif merupakan suatu 
yang fundamental dan yang 
membimbing tingkah laku anak terletak 
pada pemahaman bagaimana 
pengetahuan tersebut terstruktur dalam 
berbagai aspeknya. Menurut  teori  
“Triachic  of  Intellegence” yang  
dikemukakan  oleh  Stenberg  (1990) 
menyatakan  bahwa  kemampuan  
kognitif  adalah  hasil  penerapan  
strategi  berpikir,  mengatasi  masalah-
masalah  baru  secara  kreatif  dan  
cepat. 

Minet (dalam Sujiono, 2008) 
mendefinisikan bahwa kognitif   adalah 
sebuah perkembangan  pikiran. Pikiran 
yang digunakan untuk  mengenali, 
memberi alasan  rasional, mengatasi 
dan memahami kesempatan penting. 

“Kognitif” seringkali diartikan 
sebagai kecerdasan atau berpikir. 
Kognitif adalah pengertian yang luas 
mengenai berpikir dan mengamati, 
merupakan tingkah laku yang 
mengakibatkan orang memperoleh 
pengetahuan atau yang dibutuhkan 
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untuk menggunakan pengetahuan. 
Perkembangan kognitif menunjukkan 
perkembangan dari cara anak berpikir. 
Tahapan perkembangan ini, dalam 
pembelajaran di TK atau RA 
disampaikan berlandaskan pada 
kurikulum. 

B. Pengertian Huruf Vokal dan 
Konsonan 

Huruf vokal, yaitu bunyi yang 
tidak disertai hambatan pada alat 
bicara, hambatan hanya terdapat pada 
pita suara, tidak pada artikulator. Jadi 
udara yang keluar dari paru-paru 
melewati pita suara dan tidak ada 
artikulator atau alat ucap yang 
menghambat seperti bibir, gigi, ataupun 
lidah. Yang termasuk bunyi vokal adalah 
a, i, u, e, o. Sedangkan huruf konsonan, 
yaitu bunyi yang dibentuk dengan 
menghambat arus udara yang keluar 
dari paru-paru. Hambatan dapat terjadi 
pada sebagian alat bicara, seperti 
hambatan pada dua bibir pada bunyi B, 
hambatan pada ujung lidah dengan 
menyentuh belakang gigi depan atas 
pada bunyi T, dan sebagainya. 
(Muflikha, 2013). 

C. Aplikasi Adobe Flash 
Menurut Akbar (2008) Flash 

merupakan softwer yang memiliki 
kemampuan menggambar sekaligus 
menganimasikannya, serta mudah 
dipelajari. flash tidak hanya digunakan 
dalam pembuatan animasi, tetapi pada 
zaman sekarang ini flash juga banyak 
digunakan untuk keperluan lainnya 
seperti dalam pembuatan game, 
presentasi, membangun web, animasi 
pembelajaran, bahkan juga dalam 
pembuatan film. 

 
III. METODE PENELITIAN 

A. Subjek dan Setting Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di TK 

Dharma Wanita Betet Kecamatan 
Pesantern Kota Kediri.  Subjek dalam 
penelitian ini adalah seluruh anak  

kelompok B yang  berjumlah 18 anak, 
terdiri 10 anak laki-laki dan 8 anak 
perempuan. Adapun pertimbangan 
dilakukan di lembaga ini karena 
ditemukan fakta bahwa kemampuan 
kognitif anak dalam mengenal huruf 
vokal dan konsonan masih tergolong 
rendah, sehingga peneliti mencoba 
melakukan perbaikan melalui aplikasi 
adobe flash dalam kegiatan 
pembelajaran sebagai upaya untuk 
meningkatkan kemampuan kognitif 
anak dalam mengenal huruf vokal 
dan konsonan. 

B. Prosedur Penelitian 
Model rancangan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang digunakan 
mengacu pada rancangan model 
Kemmis dan Taggart dengan 3 siklus,  
masing-masing siklus terdiri dari 4 
komponen  yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. 

C. Teknik dan Instrumen 
Pengumpulan Data 
1. Jenis data yang diperlukan 

a. Data tentang kemampuan 
kognitif dalam mengenal huruf 
vokal dan konsonan pada anak 
kelompok B TK Dharma Wanita 
Betet Kecamatan Pesantren 
Kota Kediri. 

b. Data tentang pelaksanaan 
pembelajaran pada saat tahap 
tindakan penelitian tindakan 
kelas dilaksanakan. 

2. Teknik dan instrumen yang 
digunakan 

a. Data tentang kemampuan 
kognitif anak dalam mengenal 
huruf vokal dan konsonan pada 
anak kelompok B TK Dharma 
Wanita Betet Kecamatan 
Pesantren Kota Kediri 
dikumpulkan dengan teknik 
unjuk kerja menggunakan 
pedomen atau rubrik unjuk 
kerja. 
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b. Data tentang pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran 
dikumpulkan dengan teknik 
observasi menggunakan lembar 
atau pedoman observasi 

D. Teknik dan Analis Data 
Untuk menguji hipotesis 

tindakan, teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik 
deskriptif kuantitatif yakni untuk 
mengetahui perbandingan 
kemampuan anak atau ketuntasan 
belajar anak sebelum dan sesudah 
dilakukan tindakan penelitian. 

Prosedur analisis data dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menghitung distribusi frekuensi 

perolehan tanda bintang () 
dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

  

Keterangan :   
P  = Prosentase anak yang 
memperoleh bintang tertentu 
f  = Jumlah anak yang 
memperoleh bintang () tertentu 
N  = Jumlah anak keseluruhan 

2. Membandingkan ketuntasan 
belajar anak antara waktu pra 
tindakan, tindakan siklus 1, 
tindakan siklus 2, dan tindakan 
siklus 3. 
Adapun norma yang dipakai 

dalam pengujian hipotesis adalah 
hipotesis diterima atau tindakan 
dinyatakan berhasil jika tingkat 
ketuntasan belajar anak sekurang-
kurangnya mencapai 75%. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

A. Gambaran Selintas Setting 
Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK 
Dharma Wanita Betet Kecamatan 
Pesantren Kota Kediri. Subjek 
penelitian ini adalah anak didik 
kelompok B dengan jumlah anak didik 

18 yang terdiri dari 10 anak laki-laki 
dan 8 anak perempuan. Kegiatan 
pembelajaran dilakukan di dalam 
kelas, melalui aplikasi abobe flash. 
Pada kegiatan pembelajaran siklus I, 
II, dan III jumlah anak didik yang hadir 
sebanyak 18 anak, serta satu 
observer atau pengamat. 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 
1. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus pertama dilaksanakan 
sesuai rencana yaitu satu kali 
pertemuan pada hari senin 
tanggal 2 Pebruari 2015. Pada 
pertemuan ini jumlah anak yang 
hadir 18 anak didik dan satu 
observer. 

Hasil dari pelaksanaan 
tindakan siklus I adalah sebagai 
berikut: 

 
Hasil penilaian kemampuan anak dalam 

mengenal huruf vokal dan konsonan 
melalui Aplikasi adobe flash pada siklus I 

No 
Nama 
Anak 

Hasil Penilaian 
Kriteria Ketuntasan 

Minimal: 75% 

 


 

 


 



 


 

Tuntas 

Belum 
Tuntas 

1 Abed √     √ 

2 Adit √     √ 

3 Aera    √ √  

4 Afgan  √    √ 

5 Aulia   √  √  

6 Putri   √  √  

7 Citra    √ √  

8 Rista  √    √ 

9 Davina √     √ 

10 Dio   √  √  

11 Feren    √ √  

12 Gilang   √  √  

13 Sely √     √ 

14 Jesika  √    √ 

15 Jhonata   √  √  

16 Cella   √  √  

17 Ari  √    √ 

18 Syamsu    √ √  

Jumlah 4 4 6 4 10 8 

Prosentase 22% 22% 34% 22% 56% 44% 

 
Berdasarkan data hasil 

penilaian unjuk kerja pada tabel di 
atas, dapat diketahui bahwa dari 
18 anak didik, 4 diantaranya 
(22%) anak memperoleh nilai 
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bintang satu, 4 anak (22%) 
memperoleh nilai bintang dua, 
sedangkan 6 anak (34%) 
memperoleh nilai bintang tiga, 
dan 4 anak (22%) memperoleh 
nilai bintang empat. 

Adapun hasul observasi 
kegiatan pembelajaran adalah 
sebagai berikut: 
a. Kegiatan anak dalam 

pembelajaran masih sering 
dibantu oleh guru 

b. Anak belum memahami 
penjelasan guru 

c. Unjuk kerja anak belum sesuai 
dengan apa yang telah 
dijelaskan oleh guru. 

2. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 
Siklus kedua dilaksanakan 

sesuai rencana yaitu satu kali 
pertemuan pada hari senin 
tanggal 9 Pebruari 2015. Pada 
pertemuan ini jumlah anak yang 
hadir 18 anak dan satu observer 
sebagai teman sejawat. 

Hasil pelaksaan tindakan 
siklus II adalah sebagai berikut: 

 

Hasil penilaian kemampuan anak dalam 
mengenal huruf vokal dan konsonan 

melalui Aplikasi adobe flash pada siklus II 

No 
Nama 
Anak 

Hasil Penilaian 
Kriteria Ketuntasan 

Minimal: 75% 

 


 

 


 



 


 

Tuntas 

Belum 
Tuntas 

1 Abed   √  √  

2 Adit √     √ 

3 Aera    √ √  

4 Afgan   √  √  

5 Aulia    √ √  

6 Putri    √ √  

7 Citra    √ √  

8 Rista  √    √ 

9 Davina  √    √ 

10 Dio   √  √  

11 Feren    √ √  

12 Gilang   √  √  

13 Sely √     √ 

14 Jesika   √  √  

15 Jhonata    √ √  

16 Cella   √  √  

17 Ari  √    √ 

18 Syamsu    √ √  

Jumlah 2 3 6 7 13 5 

Prosentase 11% 17% 34% 38% 72% 18% 

 

Berdasarkan hasil penilaian 
unjuk kerja anak pada tabel di 
atas, diketahui bahwa dari 18 
anak didik, 2 anak (11%) 
memperoleh nilai bintang satu, 3 
anak (17%) memperoleh nilai 
bintang dua, sedangkan 6 anak 
(34%) memperoleh nilai bintang 
tiga, dan 7 anak (38%) 
memperoleh nilai bintang empat. 

3. Pelaksanaan Tindakan Siklus III 
Siklus III dilaksanakan sesuai 

rencana yaitu satu kali pertemuan 
pada hari senin tanggal 16 
Pebruari 2015. Pada pertemuan 
ini jumlah anak yang hadir 18 
anak dan satu observer sebagai 
teman sejawat. 

Hasil dari pelaksanaan 
tindakan siklus III adalah sebagai 
berikut: 

 
Hasil penilaian kemampuan anak dalam 

mengenal huruf vokal dan konsonan 
melalui Aplikasi adobe flash pada siklus III 

No 
Nama 
Anak 

Hasil Penilaian 
Kriteria Ketuntasan 

Minimal: 75% 

 


 

 


 



 


 

Tuntas 
Belum 
Tuntas 

1 Abed    √ √  

2 Adit   √  √  

3 Aera    √ √  

4 Afgan   √  √  

5 Aulia    √ √  

6 Putri    √ √  

7 Citra    √ √  

8 Rista  √    √ 

9 Davina   √  √  

10 Dio    √ √  

11 Feren    √ √  

12 Gilang   √  √  

13 Sely  √    √ 

14 Jesika    √ √  

15 Jhonata    √ √  

16 Cella    √ √  

17 Ari   √  √  

18 Syamsu    √ √  

Jumlah 0 2 5 11 16 2 

Prosentase 0% 11% 28% 61% 89% 11% 

 

Berdasarkan data hasil 
penilaian unjuk kerja pada tabel di 
atas, dapat diketahui bahwa dari 
18 anak didik tidak ada anak yang 
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mendapatkan nilai bintang satu, 2 
anak (11%) mendapatkan nilai 
bintang dua, sedangkan 5 anak 
(28%) mendapatkan nilai bintang 
tiga, dan 11 anak (61%) 
mendapatkan nilai bintang empat. 

Sedangkan berdasarkan hasil 
pengamatan selama proses 
kegiatan pembelajaran terdapat 
temuan-temuan sebagai berikut: 
a. Kegiatan anak dalam 

pembelajaran melalui aplikasi 
adobe flash dapat dilakukan 
tanpa adanya bantuan dari 
guru atau kolaborator. 

b. Anak sudah dapat memahami 
penjelasan guru 

c. Unjuk kerja yang dilakukan 
anak didik sudah sesuai 
dengan apa yang dicontohkan 
dan dijelaskan oleh guru. 
 

C. Pembahasan dan Pengambilan 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan, kemampuan 
kognitif dalam mengenal huruf vokal 
dan konsonan anak kelompok B TK 
Dharma Wanita Betet Kecamatan 
Pesantren Kota Kediri dari mulai pra 
tindakan, siklus I, II dan siklus III 
mengalami peningkatan, hal ini dapat 
dilihat dari perbandingan perolehan 
nilai dan ketuntasan belajar anak 
seperti pada tabel perbandingan 
dibawah ini: 

 
Hasil penilaian belajar anak mulai dari pra 

tindakan sampai dengan siklus III 

No 
Hasil 

penilaian 
Pra 

Tindakan 
Tindakan 
Siklus I 

Tindakan 
Siklus II 

Tindakan 
Siklus III 

1  18% 22% 11% 0% 

2  34% 22% 17% 11% 

3  17% 34% 34% 28% 

4  17% 22% 38% 61% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 
 

Berdasarkan data pada tabel di 
atas, diketahui bahwa terdapat 
peningkatan kemampuan anak dalam 
mengenal huruf vokal dan konsonan 

mulai dari pra tindakan sampai 
dengan tindakan siklus III. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa 
melalui aplikasi adobe flash dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif 
dalam mengenal huruf vokal dan 
konsonan pada anak kelompok B TK 
Dharma Waniat Betet Kecamatan 
Pesantren Kota Kediri, sehingga 
hipotesis tindakan dalam penelitian ini 
dapat diterima. 

 
V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  
Berdasarkan analisis data yang 

telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
terdapat peningkatan perolehan nilai 
anak mulai dari pra tindakan, tindakan 
siklus I, siklus II, dan siklus III. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa 
melalui penerapan Aplikasi Adobe 
Flash dalam kegiatan pembelajaran 
dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif dalam mengenal huruf vokal 
dan konsonan anak kelompok B TK 
Dharma Wanita Betet Kecamatan 
Pesantren Kota Kediri. 

B. Saran 
1. Bagi Guru Taman Kanak-kanak 

Guru Taman Kanak-kanak TK 
Dharma Wanita Betet hendaknya 
dapat menggunakan aplikasi 
adobe flash, didalam 
memperkenalkan huruf vokal dan 
konsonan, karena melalui 
penelitian ini sudah terbukti dapat 
mengembangkan kemampuan 
anak mengenal huruf vokal dan 
konsonan. 

2. Bagi Kepala Sekolah 
Kepala Sekolah khusunya Kepala 
TK Dharma Wanita Betet 
hendaknya dapat memberikann 
fasilitas dengan menyediakan 
sarana dan prasarana 
pembelajaran yang lengkap untuk 
mendukung pelaksanaan 
pembelajaran yang optimal 
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terutama yang sesuai dengan 
kebutuhan dan karateristik 
pembelajaran anak usia dini, 
sehingga anak merasa nyaman, 
aman dan menyenangkan berada 
dan belajar di lingkungan sekolah. 
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