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Berdasarkan hasil penilaian pada kegiatan meningkatkan kemampuan kognitif dalam
mengenal bentuk geometri pada anak kelompok A TK Dharma wanita Pehkulon masih belum
maksimal, dari dari 15 peserta didik hanya 1 anak yang mendapatkan nilai 4, anak dengan
nilai 3 sebanyak 5, sedangkan 5 mendapatkan nilai 2 dan 4 anak mendapatkan nilai 1.
Masalah ini akan dipecahkan melalui metode permainan melompat bentuk geomteri. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ini model Kemmis dan
Taggart yang di dalam siklus atau putran terdiri atas empat komponen yang dilaksanakan
secara bertahap. Keempat komponen tersebut adalah : (a) Perencanaan, (b) tindakan, (c)
Observasi, dan (d) refleksi. Sedangkan subjek penelitianya adalah anak Kelompok A TK
Dharma Wanita Pehkulon sejumlah 15 peserta didik. Sedangkan tehnik analisis data yang
digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan ketuntasan sebelum dan
sesudah dilakukan tindakan. Tindakan dinyatakan berhasil jika ketuntasan mencapai
sekurang-kurangnya 75%. Hasil peneitian menunjukkan pada siklus pertama ketuntasan
belajar anak pada siklus I mencapai 53% meningkat pada siklus 67%  dan pada siklus III
ketuntasan anak meningkat menjadi 87%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa  penerapan metode permainan melompat balok geometri dapat dibuktikan
kebenarannya untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada  anak Kelompok A TKA
Dharma Wanita Pehkulon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, maka hipotesis tindakan
dalam penelitian ini, diterima.Adapun saran bagi pendidik TK umumnya agar menerapkan
metode permainan melompat bentuk dalam upaya mengembangkan kemampuan kognitif anak
dalam mengenal bentuk-bentuk geometri.

Kata Kunci : Kemampuan Kognitif, mengenal bentuk geometri
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I. PENDAHULUAN

Taman kanak-kanak adalah

pendidikan anak usia dini pada jalur

formal. Pendidikan taman kanak-

kanak bertujuan membantu anak didik

mengembangkan berbagai potensi

baik psikis dan fisik yang meliputi

moral dan nilai-nilai agama, sosial,

emosional, kognitif, bahasa, fisik

motorik kemandirian dan seni untuk

mempersiapkan memasuki pendidikan

dasar Depdiknas (2009 : 6).

Pada saat kegiatan pengenalan

bentuk-betuk geometri diperoleh data

sebagai berikut,  dari 15 peserta didik

pada kelompok A TK Dharma Wanita

hanya 1 anak yang mendapatkan nilai

4 , peserta didik dengan nilai 3

sebanyak 5, sedangkan 5 mendapatkan

nilai2 dan 4 anak mendapatkan nilai

1, ketika diminta untuk

mengelompokkan bentuk-bentuk

geometri.

Berdasarkan latar belakang

tersebut di atas maka guru ingin

melakukan penelitian tindakan kelas

dengan judul Meningkatkan

kemampuan mengenal bentuk

geometri anak kelompok A di Dharma

Wanita Pehkulon  Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri Tahun 2016/2017,

dengan untuk meningkatkan

kemampuan kognitif anak dalam

mengenal bentuk geometri melalui

metode permainan melompat bentuk

pada anak kelompok di Dharma

Wanita Pehkulon  Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri.

II. METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Setting Penelitian

Subjek penelitian ini adalah

anak kelompok A TK Dharma Wanita

Pehkulon Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri dengan jumlah

murid satu kelas 15 anak, 7 anak laki-

laki dan 8 anak perempuan. Objek

penelitianya adalah peningkatan

kemampuan kognitif dalam mengenal

bentuk-bentuk geometri melalui

permainan melompat bentuk pada

anak kelompok A TK Dharma Wanita

Pehkulon Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri

B. Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Penelitian

Tindakan Kelas ini model Kemmis dan

Taggart yang di dalam siklus atau

putran terdiri atas empat komponen

yang dilaksanakan secara bertahap.

Keempat komponen tersebut adalah :

(a) Perencanaan, (b) tindakan, (c)

Observasi, dan (d) refleksi.
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C. Instrumen Pengumpulan Data

1. Jenis Data yang Diperlukan

a. Data tentang kemampuan

kognitif dalam mengenal

bentuk-bentuk geometri pada

anak Kelompok ATK Dharma

Wanita Pehkulon Kecamatan

Papar Kabupaten Kediri.

b. Data tentang pelaksanaan

pembelajarana pada saat tahap

tindakan PTK yang

dilaksanakan.

2. Tehnik dan Instrument yang

Digunakan

Data tentang kemampuan

kognitif pada anak Kelompok A

TK Dharma Wanita Pehkulon

Kecamatan Papar Kabupaten

Kediri dikumpulkan dengan

tehnik unjuk kerja menggunakan

instrument pedoman unjuk kerja

sebagai berikut :

a. Subyek yang dinilai : anak

kelompok A TK Dharma

Wanita Pehkulon

b. Kemampun yang dinilai :

Kemampuan kognitif dalam

mengenal bentuk-bentuk

geometri

c. Tehnik penilaian : Unjuk

kerja

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang

digunakan untuk pengujian hipotesa

tindakan dilakukan dengan analisa

deskriptif kuantitatif, yaitu dengan

membandingkan ketuntasan belajar

(prosentase perolehan bintang 3 dan

bintang 4) antara waktu sebelum

dilakukan tindakan, tindakan siklus I,

tindakan siklus II dan tindakan siklus

III

Membandingkan ketuntasan

belajar (jumlah prosentase anak yang

mendapat bintang 3 dan bintang 4)

antara waktu sebelum tindakan

dilakukan dengan setelah dilakukan

tindakan siklus I,  tindakan siklus II,

tindakan siklus III.

Dengan berpedoman pada

keteria keberhasilan tindakan yang

terjadinya kenaikan ketuntasan belajar

(setelah siklus II ketuntasan belajar

mencapai sekurang-kurangnya 75%).

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Gambaran Selintas Setting

Penelitian

Penelitian ini

menggunakan penelitian tindakan

kelas yang terdiri dari tiga siklus,

ssetiap siklusnya terdapat tiga kali

pertemuan dan setiap pertemuan

terdapat empat tahapan, yaitu :
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perencanaan, pelaksanaan,

observasi dan refleksi. Tindakan

kelas ini difokuskan pada

kelompok A TK Dharma Wanita

Pehkulon Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri dengan jumlah

peserta didik sebanyak 15 anak.

B. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Siklus I

hasil analisis data

penilaian  anak dalam kegiatan

mengembangkan kemampuan

kognitif dalam mengenal

bentuk-bentuk geometri

melalui kegiatan melompat

bentuk hanya menunjukkan

prosentase 53%. Dengan

rincian anak yang

mendapatkan nilai 2

sebanyak 7 anak, anak dengan

nilai 3 sebanyak 6 anak dan

anak yang mendapat nilai 4

sebanyak 2 anak. Maka

kegiatan mengembangkan

kemampuan kognitif mengenal

bentuk-bentuk geometri

melalui kegiatan melompat

geometri masih belum

mencapai ketuntasan belajar,

dikarenakan guru hanya

ceramah tanpa memberikan

contoh yang jelas pada anak,

dan anak tidak diberi

kesempatan untuk bertanya.

2.Pelaksanaan Siklus II

Adapun hasil analisis

data penilaian  anak dalam

kegiatan melompat sebagai

berikut, Hasil penghitungan

data berdasarkan kegiatan

mengenal bentuk-bentuk

geometri menunjukkan

prosentase 60%. Dengan hasil

nilai Anak yang mendapatkan

nilai  2 sebanyak 6 anak,

anak dengan nilai 3 sebanyak

5 anak dan anak dengan nilai

4 sebanyak 4 anak.

3.Pelaksanaan Siklus III

Adapun hasil analisis

data penilaian  anak dalam

kegiatan melompat sebagai

berikut, penghitungan data

berdasarkan kegiatan

pengembangan kemampuan

kognitif dalam mengenal

bentuk-bentuk geometri

menunjukkan prosentase 87%.

Dengan hasil nilai Anak yang

mendapatkan nilai 2

sebanyak 2, nilai 3 sebanyak

6 anak dan nilai 4 sebanyak

7 anak. Maka kegiatan

mengenal bentuk-bentuk

geometri melalui kegiatan
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melompat bentuk sudah

mencapai ketuntasan belajar

guru dan anak telah aktif dalam

pembelaja).

C. Pembahasan dan pengambilan

Kesimpulan

1. Pembahasan

dapat diketahui bahwa

sebelum dilakukan tindakan nilai

ketuntasan belum tercapai. Anak

yang mencapai ketuntasan pada

siklus I hanya 53%, terjadi

peningkatan pada Siklus II anak

yang mencapai ketuntasan sebesar

67%, kemudian tindakan siklus III

ketuntas anak mencapai 87%. Hal

ini dikarenakan guru telah

menerapkan kegiatan melompat

bentuk dalam kegiatan mengenal

bentuk-bentuk geometri, guru telah

memberikan contoh dan memberi

kesempatan pada anak untuk

bertanya  dan guru berusaha

menjelaskan dengan

memperagakan cara penggunaan

media ini dengan baik, sehingga

aktivitas belajar mengajar terasa

menyenangkan bagi anak.

2. Simpulan

Data tersebut menunjukkan

tindakan guru untuk mengembangkan

kemampuan mengenal bentuk-bentuk

geometri melalui kegiatan melompat

bentuk telah berhasil. Dengan

demikian hipotesis yang berbunyi

“Melalui permainan melompat

bentuk-bentuk geometri dapat

mengembangkan kemampuan

kognitif anak dalam mengenal

bentuk-bentuk geometri pada anak

kelompok A TK Dharma Wanita

Pehkulon Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri”, hipotesis dapat

diterima.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah,

rumusan hipotesis, dan hasil penelitian

dari Siklus I sampai Siklus III dapat

disimpulkan sebagai berikut :

“Permainan melompat bentuk

geometri dapat mengembangkan

kemampuan kognitif anak dalam

mengenal bentuk-bentuk geometri

pada anak kelompok A TK Dharma

Wanita Pehkulon Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri”, dapat diterima.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian

tindakan kelas yang peneliti

laksanakan dapat dikemukakan saran-

saran yang bermanfaat, diantaranya :

1. Bagi Guru
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Alangkah baiknya jika

guru menggunakan permainan

melompat bentuk geometri dalam

upaya mengembangkan

kemampuan kognitif anak dalam

mengenal bentuk-bentuk geometri.

2. Bagi Kepala Sekolah

Pihak sekolah (kepala

sekolah) hendaknya memfasilitasi

anak dalam upaya mengembangkan

kemampuan kognitif anak dalam

mengenal bentuk-bentuk geometri.

3. Bagi anak

Dengan penggunaan

permainan melompat bentuk-

bentuk geometri diharapkan anak

dapat meningkatkan aktivitas

belajar anak dalam kemampuan

kognitif, serta mengembangkan

pengetahuan dan pemahaman

terhadap mengenal bentuk-bentuk

geometri yang dapat diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari.
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