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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa kemampuan 
kognitif anak dalam berhitung masih kurang dan kegiatan belajar mengajar di kelas masih didominasi 
oleh peran guru. Akibatnya suasana belajar mengajar monoton, kemampuan siswa kurang tereksplor 
dengan baik. Hal tersebut tampak dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 
kemampuan kognitif anak dalam berhitung masuk kategori sangat kurang. 

Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah melalui media sate pintar dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif dalam berhitung pada anak kelompok B TK Negeri Pembina Tulungagung ? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subyek 
penelitian siswa kelas B1 TK Negeri Pembina Tulungagung. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, 
menggunakan instrumen berupa RKH dan lembar observasi kegiatan siswa. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Melalui siklus tindakan diketahui bahwa kemampuan 
kognitif dalam berhitung anak kelompok B TK Negeri Pembina Tulungagung meningkat melalui 
penggunaan media sate pintar, sehingga hipotesis tindakan dalam penelitian ini diterima. 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya pengembangan 
kemampuan kognitif anak di TK mempunyai 
tujuan untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir agar anak dapat mengolah 
perolehan belajarnya, dapat menemukan 
bermacam-macam alternatif pemecahan 
masalah, membantu anak dalam 
mengembangkan logika matematikanya.  

Pada anak usia 4-6 tahun kemampuan 
kognitif anak semakin baik. Begitu anak 
mampu mengenal angka dengan baik, maka 
akan segera diikuti proses belajar dengan 
cara berhitung. Berhitung merupakan cara 
belajar mengenai nama angka, kemudian 

menggunakan nama angka tersebut untuk 
mengidentifikasi jumlah benda. Berhitung 
merupakan kemampuan akal untuk 
menjumlahkan. Pengenalan berhitung pada 
anak usia dini terutama di Taman Kanak-
kanak sudah sesuai dengan kompetensi 
dasar yang tertera pada kurikulum 2004, 
yaitu anak mampu memahami konsep 
sederhana, memecahkan masalah 
sederhana dalam kehidupan sehari-hari.  

Salah satu pengembangan kemampuan 
kognitif anak dalam berhitung menggunakan 
metode bermain.  

Oleh karena itu peneliti ingin 
mengembangkan kemampuan kognitif dalam 
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berhitung dengan menggunakan media sate 
pintar sebagai obyek nyata yang diperlukan 
anak didik  untuk membangun pemahaman 
sendiri tentang berhitung dengan 
menggunakan benda. 

 
II. KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 

1. Kemampuan kognitif dalam berhitung 
a. Pengertian kemampuan kognitif dalam 

berhitung 
Pengembangan kognitif menurut 

Yuliani Nurani Sujiono, dkk, (2007) adalah 
suatu proses berpikir, yaitu kemampuan 
individu untuk menghubungkan, menilai 
dan mempertimbangkan suatu kejadian 
atau peristiwa. Pengertian yang lain dari 
pengembangan kemampuan dasar 
kognitif menurut Indra Djati Sidi, (2004) 
adalah suatu proses untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir 
anak untuk dapat mengolah perolehan 
belajarnya, dapat menemukan 
bermacam-macam alternatif pemecahan 
masalah, membantu anak untuk 
mengembangkan kemampuan logika 
matematiknya dan pengetahuan  akan 
ruang dan waktu, serta mempunyai 
kemampuan untuk memilah-milah, 
mengelompokkan serta mempersiapkan 
pengembangan kemampuan berpikir teliti. 

Sementara itu, berhitung merupakan 
cara belajar mengenai nama angka, 
kemudian menggunakan nama angka 
tersebut untuk mengidentifikasi jumlah 
benda. Berhitung merupakan kemampuan 
akal untuk menjumlahkan. 

b.  Fungsi meningkatkan kemampuan 
kognitif dalam berhitung pada anak 

Pada dasarnya pengembangan 
kognitif dimaksudkan agar anak mampu 
melakukan eksplorasi terhadap dunia 
sekitar melalui panca indranya. 
Berdasarkan pendapat Piaget, (dalam 
Sujiono, 2007) fungsi guru 
mengembangkan kognitif pada anak 
adalah : agar anak mampu 

mengebangkan daya persepsinya 
berdasarkan apa yang ia lihat, dengar 
dan rasakan, agar anak mampu  melatih 
ingatannya terhadap semua peristiwa dan 
kejadian yang pernah dialaminya., agar 
anakmampu mengem bangkan pemikiran 
-pemikirannya dalam rangka 
menghubungkan suatu peristiwa dengan 
peristiwa lainnya., agar anak mampu 
memahami berbagai simbol-simbol yang 
tersebar di dunia sekitarnya, agar anak 
mampu melakukan penalaran-penalaran 
baik yang terjadi melalui proses alamiah 
(spontan) ataupun melalui proses ilmiah 
(percobaan), agar anak mampu 
memecahkan persoalan hidup yang 
dihadapinya sehingga pada akhirnya 
anak akan menjadi inidividu yang mampu 
menolong dirinya sendiri. 

c. Faktor-faktor  yang mempengaruhi 
perkembangan kognitif pada anak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan kognitif menurut Yuliani 
Nurani Sujiono, dkk (2007) antara lain : 
Faktor Hereditas, Faktor Lingkungan, 
Faktor Kematangan, Faktor 
Pembentukan, Faktor Minat dan Bakat, 
Faktor Kebebasan. 

d. Metode pengembangan kognitif di 
Taman Kanak-Kanak 

Metode yang dapat digunakan 
untuk pengembangan kognitif pada anak 
TK menurut Yuliani Nurani Sujiono, dkk 
(2007), yaitu : bermain, pemberian tugas, 
tanya jawab, demonstrasi, tanya jawab 
atau bercakap-cakap, mengucapkan 
syair, percobaan atau eksperimen, 
bercerita, karya wisata, dramatisasi.  

e. Media untuk mengembangkan kognitif 
anak TK 

Penggunaan media sangat 
menunjang pengembangan kognitif anak. 
Fungsi dan tujuan penerapan media 
dalam pengembangan kognitif anak 
menurut Yuliani Nurani Sujiono (2007) 
antara lain yaitu merangsang anak 
melakukan kegiatan, pikiran, perasaan, 
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perhatian dan minat; Bereksperimen; 
Menyelidiki atau meneliti; Alat bantu; 
Mencapai tujuan pendidikan yang 
maksimal; Alat peraga untuk memperjelas 
sesuatu (menghilangkan verbalisme); 
Mengembangkan imajinasi (kreativitas); 
Melaksanakan tugas yang diberikan; 
Melatih kepekaan berpikir; Digunakan 
sebagai alat permainan; Keperluan anak 
dalam melakukan tugas yang diberikan 
guru. 

2.  Permainan Sate Pintar 
a. Pengertian bermain 

Menurut Solehuddin, (1996) 
bermain adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan secara voluntir, spontan, 
terfokus pada proses, didorong oleh 
motivasi intrinsik, menyenangkan , aktif 
dan fleksibel. 

b. Fungsi Bermain 
Fungsi bermain bagi anak menurut 

Hartley, Frank dan Goldenson, (dalam 
Moeslichatoen R.,1996), yaitu : 
menirukan apa yang dilakukan oleh orang 
dewasa, melakukan peran yang ada di 
dalam kehidupan nyata, mencerminkan 
hubungan dalam keluarga dan 
pengalalman hidup nyata, menyalurkan 
perasaan yang kuat, melepaskan 
dorongan-dorongan yang tidak dapat 
diterima, kilas balik peran-peran yang 
biasa dilakukan, mencerminkan 
pertumbuhan, memecahkan masalah dan 
mencoba berbagai penyelesaian 
masalah. 

c. Karakteristik Bermain 
Menurut Ahmad Multazam, (2012) 

karakteristik bermain edukatif yaitu segala 
sesuatu yang dipergunakan atau yang 
dijalankan sebagai sarana untuk bermain 
yang  mengandung pendidikan (edukatif) 
dan mampu mengembangkan 
kemampuan anak. 

 
 
 

d. Tahapan dan perkembangan bermain, 

Tahapan perkembangan bermain 
pada anak menurut Parten dan Rorgers 
dalam Dockett dan Fleer, (1992), antara 
lain : tidak menetap, penonton, bermain 
sendiri, kegiatan pararel, bermain dengan 
teman, kerjasama dalam bermain 

e. Permainan sate pintar untuk 
meningkatkan kemampuan kognitif 
dalam berhitung 

Permainan sate pintar merupakan 
permainan matematika dalam hal 
berhitung. Dari pengertian dan bentuk 
sate sudah banyak dikenal di lingkungan 
masyarakat, maka peneliti dalam 
mengembangkan kemampuan kognitif 
dalam berhitung dilakukan dengan 
menggukan media sate pintar. Sesuai 
dengan namanya cara belajar berhitung 
dengan bermain menggunakan media 
sate pintar adalah dengan berlomba 
menusukkan kepingan gamar ke media 
sate pintar sesuai dengan kartu angka 
yang ada pada media kemudian 
menjumlahkannya. 

Media ini dibuat untuk membantu 
anak didik dalam belajar memahami cara 
berhitung dengan menggunakan 
benda,.Media ini digunakan dengan 
metode bermain, sehingga anak didik 
secara aktif dapat membangun 
pengertiannya sendiri tentang berhitung 
menggunakan benda. 

B. Kerangka berpikir 
Guru dapat mengupayakan berbagai 

hal untuk dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif dalam berhitung pada anak, salah 
satunya dengan mengajak anak untuk 
bermain dengan menggunakan media sate 
pintar. Dengan media ini, anak akan dapat 
belajar berhitung dengan cara yang 
menyenangkan dan tidak membosankan. 
Selain itu dengan menggunakan media 
sate pintar ini anak akan cepat paham dan 
mengerti bagaimana cara untuk berhitung 
karena mereka belajar 
penjumlahan/pengurangan menggunakan 
benda secara langsung. 
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.Berdasarkan analisis tersebut dapat 
diduga bahwa semakin sering anak diajak 
untuk belajar berhitung menggunakan 
media sate pintar maka kemampuan 
kognitif dalam berhitung pada anak dapat 
meningkat. 

 
III. METODE PENELITIAN 
A. Subyek dan Setting Penelitian 

Penelitian tidakan kelas ini dilakukan 
di TK Negeri Pembina Tulungagung. Subyek 
dalam penelitian ini adalah anak kelompok B 
yang berjumlahn 16 anak, terdiri dari 10 anak 
perempuan dan 6 anak laki-laki. 

B. Prosedur Penelitian 
Model rancangan Penelitian Tindakan 

Kelas yang digunakan mengacu pada 
rancangan model Kemmis dan Taggart 
(dalam Arikunto, 2002) yang pelaksanaannya 
dilakukan dalam bebrapa tahap, yaitu : 
1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Observasi 
4. Refleksi 
Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 siklus 
yaitu : 
1. Siklus I 
a. Penyusunan Rencana Tindakan 

Pada tahap ini dipersiapkan berbagai 
hal yang digunakan dalam penelitian 
tindakan kelas yaitu : rencana kegiatan 
mingguan (RKM), rencana kegiatan 
harian (RKH), membuat instrumen 
penelitian, mempersiapkan sarana 
prasarana. 

b. Pelaksanaan Tindakan 
Pada tahap ini akan dilaksanakan 

pembelajaran sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam RKM dan RKH dengan 
menggunakan media sate pintar. 

c. Observasi dan Pengamatan 
Pada tahap ini guru observer akan 

melakukan pengamatan terhadap 
aktivitas belajar anak didik  dan 
membuat catatan jika adal hal-hal 
khusus yang dilakukan anak didik. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis 
data mengenai proses, hasil, masalah 
dan hambatan yang dijumpai dalam 
pembelajaran yang kemudian 
direfleksikan secara bersama-sama 
dengan kolaborator khususnya berkaitan  
dengan dampak pelaksanaan tindakan 
dalam pembelajaran. 

2. Siklus II 
a. Penyusunan Rencana Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan revisi 
terhadap RKH, media pembelajaran 
dengan skenario pembelajaran sesuai 
hasil refleksi siklus I 

b. Pelaksanaan Tindakan 
Pada tahap ini akan dilaksanakan 

pembelajaran sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam RKM dan RKH dengan 
menggunakan media sate pintar. 

 
 

c. Observasi dan Pengamatan 
Pada tahap ini guru observer akan 

melakukan pengamatan terhadap 
aktivitas belajar anak didik  dan 
membuat catatan jika adal hal-hal 
khusus yang dilakukan anak didik.  

d. Refleksi 
Pada tahap ini dilakukan analisis 

data mengenai proses, hasil, masalah 
dan hambatan yang dijumpai dalam 
pembelajaran yang kemudian 
direfleksikan secara bersama-sama 
dengan kolaborator khususnya berkaitan  
dengan dampak pelaksan.aan tindakan 
dalam pembelajaran 

3. Siklus III 
a. Penyusunan Rencana Tindakan 

Mengacu pada siklus II guru 
melakukan revisi terhadap RKH, media 
pembelajaran dengan skenario 
pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi 
siklus II. 

b. Pelaksanaan 
Pada tahap ini akan dilaksanakan 

pembelajaran sebagaimana yang telah 
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ditetapkan dalam RKM dan RKH dengan 
menggunakan media sate pintar. 

c. Observasi dan Pengamatan 
Pada tahap ini guru observer akan 

melakukan pengamatan terhadap 
aktivitas belajar anak didik  dan 
membuat catatan jika adal hal-hal 
khusus yang dilakukan anak didik. 
Penialain terhadap unjuk kerja anak didik 
menggunakan pedoman penilaian 
dengan indikator menyebutkan hasil 
penjumlahan dan pengurangan dengan 
benda-benda sampai 10. 

 
 
 

d. Refleksi 
Pada tahap ini dilakukan analisis 

data mengenai proses, hasil, masalah 
dan hambatan yang dijumpai dalam 
pembelajaran yang kemudian 
direfleksikan secara bersama-sama 
dengan kolaborator khususnya berkaitan  
dengan dampak pelaksan.aan tindakan 
dalam pembelajaran 

C. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kels ini 
berupa unjuk kerja kemampuan anak dalam 
berhitung melalui penggunaan media sate 
pintar. Unjuk kerja ini digunakan untuk 
mengetahui kemampuan anak sebelum dan 
sesudah dilakukan tidakan. 

D. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik kuantitatif komperatif. 
Prosedur analisis data dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Menghitung distribusi frekuaensi 

perolehan tanda bintang dengan rumus : 
          f 
P =          x 100% 
         N 
Keterangan : 
P = Prosentase anak yang mendapatkan 
bintang tertentu 

f =  Jumlah anak yang memperoleh 
bintang  (     ) tertentu 
N =  Jumlah anak keseluruhan 

2. Membandingkan ketuntasan belajar anak 
mulai dari pra tindakan, siklus 1 sampai 
siklus 3 
Norma yang dipakai dalam pengujian 

hipotesis adalah hipotesis diterima atau 
tindakan dinyatakan berhasil jika terjadi 
peningkatan kemampuan kognitif dalam 
berhitung tingkat ketuntasan belajar 
mencapai sekurang-kurangnya 75%. 

E. Jadwal Penelitian 
Pelaksanaan penelitian dilakukan 

selama enam bulan, mulai bulan September 
sampai dengan bulan Pebruari. 

 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 
A. Gambaran Selintas Seting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri 
Pembina Tulungagung. Subeyek penelitian 
adalah anak-anak kelompok B1 dengan 
jumlah 16 anak yang terdiri dari 6 anak laki-
laki dan 10 anak perempuan. 

B. Deskripsi Temuan Penelitian 
1. Rencana Umum Pelaksanaan 

Tindakan 
Desain penelitian terdiri dari 3 siklus 

secara berulang-ulang meliputi siklus I, 
siklus II, siklus III. Tiap siklus meliputi 
empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Hasil 
refleksi dijadikan dasar untuk 
menentukan keputussan perbaikan pada 
siklus berikutnya. 

Tema dalam pelaksanaan tindakan 
adalah : 

a. Siklus I 
Tema : Rekreasi 
Sub tema : Kendaraan 
Semester/Minggu : II/II 
Media : Sate Pintar 

b. Siklus II 
Tema : Rekreasi 
Sub tema : Perlengkapan rekreasi 
Semester/Minggu : II/III 
Media : Sate Pintar 
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c. Siklus III 
Tema : Pekerjaan 
Sub tema : Macam-macam pekerjaan 
Semester/Minggu : II/IV 
Media : Sate Pintar 

2. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 
Siklus I 
a. Tahap Perencanaan 
b. Tahap Pelaksanaan 

(Hari Rabu tanggal 14 Januari 2015) 
c. Tahap Pengamatan 
d. Reflekasi 

3. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 
Siklus II 
a. Tahap Perencanaan 
b. Tahap Pelaksanaan 

(Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015) 
c. Tahap Pengamatan 
d. Reflekasi 

4. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran 
Siklus III 
a. Tahap Perencanaan 
b. Tahap Pelaksanaan 

(Hari Rabu tanggal 28 Januari 2015) 
c. Tahap Pengamatan 
d. Reflekasi 

C. Pembahasan dan Penarikan Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, kemampuan kognitif dalam 
berhitung 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 di bawah ini : 

 
 
 
 
 

No
. 

Hasil 
Penilaia

n 

Pra 
Tindaka

n 

Tindaka
n Siklus 

I 

Tindaka
n Siklus 

II 

Tindaka
n Siklus 

III 

1  25% 25% 12,5% 0% 

2  56,25% 31,25% 25% 6,25% 

3  18,75% 31,25% 37,5% 12,5% 

4  0% 12,5% 25% 81,25% 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui 

bahwa terjadi peningkatan ketuntasan belajar 
anak didik, mulai dari pra tindakan sampai 
dengan siklus III, dengan prosentase 
ketuntasan belajar mencapai 81,25%. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
melalui penerapan media sate pintar dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif dalam 
berhitung pada anak kelompok B TK Negeri 
Pembina Kecamatan Tulungagung 
Kabupaten Tulungagung, sehingga hipotesis 
tidakan dalam penelitian ini dapat diterima. 

D. Kendala dan Keterbatasan 
Dalam penelitian ini terdapat kendala 

dan keterbatasan yang perlu mendapat 
perhatian baik untuk instansi maupun guru 
itu sendiri agar pembelajaran berikutnya 
lebih terkendali dan bermakna. 

 Adapun kendala dan keterbatasan 
tersebut adalah kurangnya sarana dan 
prasarana yang mendukung proses 
pembelajaran serta manajemen waktu 
yang kurang optimal. 

 
 
 
 
 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 

Berdasarkan analisa data yang telah 
dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat 
peningkatan kemampuan kognitif anak dalam 
berhitung melalui media sate pintar mulai 
dari pra tindakan, tindakan siklus I, suklus II, 
dan siklus III, sehingga hipotesis dalam 
penelitian ini dapat diterima. 

 
B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hendaknya para guru dapat 

menggunakan media sate pintar dalam 
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mengembangkan kemampuan anak 
khususnya kemampuan kognitif dalam 
berhitung, ataupun media-media lain 
yang menarik, sehingga anak merasa 
senang dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi Lembaga TK 
Lembaga pendidikan khususnya 

lembaga pendidikan Taman kanak-kanak 
menggunakan media-media 
pembelajaran yang menarik bagi anak, 
sehingga proses pelaksanaan 
pembelajaran dapat berjalan dengan 
baik dan perkembangan anak akan 
tercapai lebih maksimal, khususnya pada 
kemampuan bidang kognitif. 

3. Bagi Orangtua 
Orangtua diharapkan dapat 

membimbing anaknya dalam kegiatan 
belajar mengajar di rumah, serta 
menyediakan media-media 
pembelajaran yang dapat membantu 
anak meningkatkan kemampuan kognitif, 
maupun kemampuan yang lainnya. 
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