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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa kemampuan kognitif
dalam mengenal bilangan 1-20 pada anak kelompok B TK PGRI 01 Bajang Kecamatan Talun Kabupaten
Blitar, hasilnya masih rendah. Dari hasil pra tindakan prosentase jumlah anak yang belum mengalami
ketuntasan belajar sebesar 50%. Guru belum menggunakan media dalam pembelajaran sehingga kegiatan
pembelajaran tidak berjalan secara optimal dan anak tidak terlibat aktif serta kurang berminat pada
pembelajaran mengenal bilangan 1-20. Permasalahan penelitian ini adalah “Apakah penggunaan media
gendang jimbe dapat meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengenal bilangan 1-20 pada anak
Kelompok B TK PGRI 01 Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar?. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek penelitian anak Kelompok B TK PGRI 01
Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, menggunakan
instrumen berupa RPPM, RPPH, pedoman penilaian unjuk kerja dan lembar observasi guru dalam proses
belajar pembelajaran. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah dalam siklus tindakan ditemukan langkah-
langkah efektif yang perlu ditempuh guru dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak yaitu dengan
menggunakan media gendang jimbe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media gendang
jimbe dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal bilangan 1-20. Hal ini terbukti
dengan adanya peningkatan ketuntasan kemampuan anak dalam setiap siklus mulai dari pra tindakan
(50%), Siklus I (60%), Siklus II (70%), Siklus III (80%). Berdasarkan kesimpulan penelitian
direkomendasikan (1) bagi lembaga disarankan upaya peningkatan yang sudah dilakukan peneliti bisa
dijadikan pilihan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengenal bilangan 1-20, (2) bagi guru
untuk mengadakan penelitian yang serupa, (3) bagi peneliti lain disarankan untuk menggunakan media
yang bervariasi untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak.

Kata kunci :Kemampuan kognitif , mengenal bilangan 1-20, media gendang jimbe
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I. LATAR BELAKANG
A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya kemampuan kognitif

merupakan salah satu dari enam bidang

pengembangan bagi anak usia 4-6 tahun

sebagaimana terdapat pada Permendikbud

Nomor 137 Tahun 2014 (dalam

Saharaswati dan Kusumahwati, 2016:73).

Kemampuan kognitif dalam mengenal

bilangan sangat diperlukan bagi anak usia

taman kanak-kanak (TK) karena bilangan

adalah bagian dari pengalaman sehari-hari.

Dengan kemampuan kognitif dalam

mengenal bilangan 1-20 diharapkan anak

dapat berpikir logis dan sistematis melalui

pengamatan benda konkret yang ada di

sekitar anak.

Usia 4-6 tahun merupakan masa emas

atau golden age dimana anak berpotensi

mempelajari banyak hal dengan cepat. Oleh

sebab itu, usia pra sekolah seringkali

disebut sebagai masa peka belajar. Menurut

Mursid (2015:4) masa peka adalah masa

terjadinya kematangan fungsi fisik dan

psikis yang siap menangkap stimulasi yang

diberikan oleh lingkungan. Sebagaimana

disampaikan oleh para psikolog (dalam

Fadlillah, 2012:5) bahwa untuk

memaksimalkan perkembangan dan

pertumbuhan anak dapat distimulasi dengan

pendidikan yang tepat juga. Jika anak pada

masa emas mendapat stimulasi yang baik,

maka akan memudahkan anak dalam proses

pendidikan selanjutnya.

Berdasarkan pengamatan yang

dilakukan sebelumnya dalam kegiatan

pembelajaran bidang kognitif pada anak

kelompok B TK PGRI 01 Bajang Talun

Blitar Tahun Pelajaran 2016/2017,

kemampuan pengenalan konsep bilangan

dalam kegiatan membilang 1-20 pada anak

kelompok B TK PGRI 01 Bajang Talun

Blitar sangat kurang.  Dapat dilihat dari

data anak yang memperoleh bintang satu

sebanyak 2 anak (20%), siswa yang

memperoleh bintang dua sebanyak 3 anak

(30%) dan yang memperoleh bintang 3

sebanyak 5 anak (50%). Dari jumlah siswa

10 anak, jumlah anak yang belum

mengalami ketuntasan belajar sebanyak 5

anak (50%). Dari data tersebut, kriteria

ketuntasan belajar anak belum tercapai.

Penyebab rendahnya kemampuan

kognitif dalam mengenal bilangan 1-20

yaitu pada waktu kegiatan pembelajaran

guru tidak menggunakan media

pembelajaran yang sesuai dan menarik

minat anak. Hal tersebut dapat membuat

kegiatan pembelajaran tidak berjalan

optimal. Untuk itu guru kelas mencoba

memecahkan masalah melalui Penelitian

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul

”Meningkatkan Kemampuan Kognitif

Dalam Mengenal Bilangan 1-20 Dengan

Menggunakan Media Gendang Jimbe Pada

Anak Kelompok B TK PGRI 01 Bajang

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun

Pelajaran 2016/2017”.
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Kognitif menurut Soemanto (dalam

Fadlillah, 2012:102) merupakan suatu

tindakan mengenal atau memikirkan situasi

dimana tingkah laku itu terjadi. Pada

umumnya anak yang berumur 6 tahun

belum dapat berhitung dengan bilangan

abstrak, namun mereka telah mengenal

berhitung permulaan dari lingkungan dan

situasi permainannya dengan menggunakan

benda konkret seperti yang diungkapkan

oleh Zulkifli (2012:53).

Mengenal bilangan menurut

Saharaswati dan Kusumahwati (2016:127)

merupakan cakupan dari ruang lingkup

pengembangan kognitif yaitu berpikir

simbolik. Jihad (2008:153) mengungkapkan

bahwa tujuan kemampuan mengenal yaitu

mengembangkan kemampuan

berkomunikasi dengan menggunakan

bilangan dan simbol serta mengembangkan

ketajaman penalaran untuk memperjelas

dan memecahkan masalah. Pembelajaran

anak usia dini hendaknya dilakukan secara

bertahap mulai dari yang konkret ke abstrak

(Suyadi, 2015:36). Di usia ini anak

membutuhkan benda konkret untuk

memahami konsep hitung / bilangan.

Dalam penelitian ini media yang dipilih

oleh peneliti untuk meningkatkan

kemampuan kognitif dalam mengenal

bilangan 1-20 pada anak kelompok B TK

PGRI 01 Bajang Talun Blitar adalah

gendang jimbe. Hudaya, Dikry

(http://musikanan.blogspot.co.id/2015/07/ti

ps-bermain-jimbe-untuk-pemula.html)

mengungkapkan bahwa gendang jimbe

merupakan alat musik yang cara

memainkannya dengan cara dipukul.

Gendang jimbe terbuat dari kayu yang

dibentuk mirip gelas besar dan bagian atas

atau lubang yang paling besar ditutup

dengan menggunakan kulit yang diikat

dengan tali untuk mengencangkannya.

Gambar 2.1 Gendang Jimbe

Penggunaan media dalam kegiatan

belajar mengajar diharapkan dapat

membangkitkan motivasi anak untuk

belajar serta memberi pengalaman yang

integral dari suatu yang konkret hingga

abstrak.

II. METODE
A. Subjek dan Setting Penelitian

Subjek dari Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) ini adalah anak kelompok B TK

PGRI 01 Bajang Kecamatan Talun

Kabupaten Blitar dalam satu kelas

berjumlah 10 anak, yang terdiri dari 6 anak

laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak

kelompok B adalah anak yang berada pada

rentang usia 5-6 tahun. Pemilihan kelas ini

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
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kognitif anak dalam mengenal bilangan

menggunakan media gendang jimbe.

Kegiatan ini dilakukan di kelas kelompok

B. Alasan  dipilihnya kelompok B sebagai

subjek peneliti karena peneliti adalah

pengasuh kelompok tersebut dan peneliti

berupaya meningkatkan kemampuan

kognitif anak dalam mengenal bilangan 1-

20 dengan menggunakan media gendang

jimbe sehingga dapat mengarah pada

kegiatan yang bermanfaat bagi

perkembangan kognitif anak pada

perkembangan selanjutnya.

B. Prosedur Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kolaboratif antara

peneliti dengan guru, dimana penelitiannya

dilakukan dengan keterlibatan peneliti

sebagai pengumpul data, penafsir data,

pemakna data dan pelapor temuan, serta

guru sebagai pelaksana tindakan. Penelitian

tindakan kelas merupakan penelitian yang

dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri

melalui refleksi diri dengan tujuan untuk

memperbaiki kinerjanya sehingga hasil

belajar siswa meningkat. Secara umum

dalam metode ini lebih mengarah kepada

pemecahan masalah dan perbaikan.

Desain penelitian yang digunakan

dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu

model Kemmis dan Taggart yang

dilaksanakan dalam beberapa tahap

diantaranya plan (perencanaan), act

(pelaksanaan), observe (observasi) dan

reflect (refleksi). Penelitian tindakan kelas

ini digambarkan pada bagan dibawah ini:

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari

siklus I dan II, dengan masing-masing

kegiatan meliputi : 1) tahap perencanaan

tindakan, 2) tahap pelaksanaan tindakan, 3)

tahap observasi, 4) tahap refleksi.

C. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data untuk menguji

hipotesis tindakan adalah teknik deskriptif

kuantitatif yaitu dengan membandingkan

ketuntasan belajar (prosentase yang

memperoleh bintang 3 dan bintang 4) antara

waktu sebelum dilakukan tindakan dan

sesudah dilakukan tindakan siklus I, siklus

II dan siklus III.
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Menghitung prosentase anak yang

mendapatkan bintang 1, bintang 2, bintang

3 dan bintang 4 dengan rumus:

P = F X 100%
N

Keterangan:

P : Prosentase keberhasilan aktifitas anak

F : Jumlah anak yang mendapatkan

bintang () tertentu

N : Jumlah anak keseluruhan

Kriteria keberhasilan tindakan adalah

terjadinya kenaikan ketuntasan belajar

setelah tindakan siklus III mencapai 75%.

III. HASIL PENELITIAN DAN

KESIMPULAN
A. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Rencana Umum Pra Tindakan
Langkah awal yang dilakukan peneliti

sebelum melaksanakan penelitian tindakan

kelas, yaitu melakukan pengamatan awal

berupa kegiatan pra tindakan tanpa

mengganggu pembelajaran untuk

mengetahui keadaan awal perkembangan

kemampuan kognitif anak kelompok B

dalam mengenal bilangan 1-20 dengan

menggunakan lembar observasi dan lembar

kerja anak. Selain melakukan pengamatan

peneliti juga melakukan penilaian terhadap

aktifitas yang dilakukan anak dalam

kegiatan pembelajaran. Hasil observasi

awal yang diperoleh dari pelaksanaan

pengamatan pada pra tindakan

menunjukkan bahwa kemampuan mengenal

bilangan 1-20 anak yang memperoleh

bintang satu sebanyak 2 anak (20%), siswa

yang memperoleh bintang dua sebanyak 3

anak (30%) dan yang memberoleh bintang

3 sebanyak 5 anak (50%) dari jumlah siswa

10 anak. Dari data tersebut ketuntasan

belajar anak kelompok B TK PGRI 01

Bajang belum tercapai.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I
Perencanaan pelaksanaan siklus I

dilakukan pada semester II tanggal 7

Februari 2017, dengan tema pekerjaan dan

sub tema nama-nama pekerjaan. Dalam

tahap perencanaan peneliti menyusun

perangkat pembelajaran seperti RPPM,

RPPH dan lembar penilaian anak.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan,

maka dapat dilihat adanya peningkatan

kemampuan membilang 1-20 dapat

diketahui dengan membandingkan hasil

prosentase kemampuan mengenal bilangan

1-20 dengan menggunakan media gendang

jimbe pada pra siklus dan setelah siklus I.

Dari siklus I diperoleh data ketuntasan anak

sebesar 60% (6 anak) sedangkan anak yang

belum tuntas sebesar 40% (4 anak) dari

keseluruhan anak yag berjumlah 10 anak.

Berdasarkan hasil analisa perhitungan,

dapat diketahui bahwa persentase nilai

kemampuan kognitif anak dalam

membilang bunyi gendang jimbe1-20

sebesar 60%. Hasil ini masih rendah apabila

dibandingkan dengan indikator

keberhasilan yang telah ditentukan.
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Perkembangan keterampilan kognitif anak

belum mencapai kriteria ketuntasan belajar

yang diharapkan. Sedangkan dari hasil

observasi guru menunjukkan prosentase

keberhasilan 62,5%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa

prosentase siklus I belum mencapai

keberhasilan maka perlu dilakukan tindakan

pada siklus II.

3. Pelaksanaan pembelajaran siklus II
Perencanaan pelaksanaan siklus II

dilakukan pada semester II Selasa tanggal

14 Februari 2017, dengan tema pekerjaan

dan subtema profesi dantugasnya (tukang

kayu). Dalam tahap perencanaan peneliti

menyusun perangkat pembelajaran seperti

RPPM, RPPH dan lembar penilaian anak.

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung

peneliti bersama teman sejawat melakukan

pengamatan terhadap proses pembelajaran,

serta hasil unjuk kerja anak. Dengan cara

melakukan penilaian pada lembar penilaian

yang telah disediakan.

Berdasarkan hasil analisa perhitungan,

dapat diketahui bahwa persentase nilai

kemampuan kognitif anak membilang

bunyi gendang jimbe 1-20 Dari siklus II

diperoleh data ketuntasan anak sebesar 70%

(7 anak) sedangkan anak yang belum tuntas

sebesar 30% (3 anak) dari keseluruhan anak

yag berjumlah 10 anak. Hasil ini masih

rendah apabila dibandingkan dengan

indikator keberhasilan yang telah

ditentukan. Perkembangan keterampilan

kognitif anak menunjukkan peningkatan

kemampuan kognitif dalam membilang

bunyi gendang jimbe 1-20 masih belum

mencapai indikator keberhasilan yang

diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan

perbaikan pada siklus selanjutnya.

Sedangkan untuk prosentase observasi guru

dalam melakukan apresiasi untuk

meningkatkan semangat belajar anak sangat

bagus, dapat dilihat dari hasil observasi

guru menunjukkan prosentase keberhasilan

79,1%.

4. Pelaksanaan pembelajaran siklus III
Perencanaan pelaksanaan siklus III

dilakukan pada semester II Selasa tanggal

21 Februari 2017, dengan tema pekerjaan

dan sub tema profesi dan tugasnya (polisi).

Dalam tahap perencanaan peneliti

menyusun perangkat pembelajaran seperti

RPPM, RPPH dan lembar penilaian anak.

Peningkatan kemampuan membilang bunyi

gendang jimbe 1-20 pada anak kelompok B

TK PGRI 01 Bajang pada siklus III dapat

diketahui prosentase ketuntasan siklus III.

Berdasarkan hasil analisa perhitungan,

dapat diketahui bahwa persentase nilai

kemampuan kognitif anak dalam

membilang bunyi gendang jimbe 1-20

sebesar 80% (8 anak) sedangkan prosentase

anak yang belum tuntas 20% (2 anak).

Hasil dari penelitian pada siklus III di atas

melebihi dari kriteria ketuntasan yaitu 75%.

Sehingga pada siklus ini penelitian sudah

dianggap tuntas dan tidak perlu lagi

diadakan penelitian selanjutnya. Hasil

penilaian observasi guru pada siklus III
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mencapai prosentase 87,5%. Pada semua

aspek kemampuan guru telah dilalui dengan

baik, sehingga pada siklus III ini penelitian

sudah mencapai target sehingga tidak

diperlukan lagi penelitian selanjutnya.

5. Pembahasan dan Penarikan

Kesimpulan
Dari pengamatan yang dilakukan dari

pra tindakan sampai siklus III terdapat

penjelasan tentang perkembangan menuju

ke arah yang positif kegiatan menggunakan

media gendang jimbe meningkatkan

kemampuan kognitif membilang 1-20  pada

anak kelompok B TK PGRI 01 Bajang

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Data-

data yang diperoleh dari pra tindakan

sampai siklus III kemudian dianalisis dan

dari hasil analisis dapat diketahui sebagai

berikut.

Pada prosentase hasil penilaian anak

pada pra tindakan sebesar 50%, siklus I

sebesar 60% meningkat menjadi 70% pada

siklus II dan pada siklus III didapat hasil

sebesar 80%.  Prosentase analisis obsevasi

guru pada siklus I mendapatkan 62,5% lalu

meningkat pada siklus II menjadi 79,1%

dan mengalami kenaikan lagi pada siklus III

menjadi 87,5%. Jadi peningkatan

kemampuan kognitif melalui kegiatan

mengenal bilangan dengan menggunakan

media gendang jimbe dianggap tuntas

karena sudah  melebihi kriteria keberhasilan

yang telah ditetapkan yaitu 75% baik dari

sisi anak maupun sisi guru.
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