
 
 

 
 

PENINGKATAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK DALAM 

MENGENAL WARNA DENGAN METODE COOPERATIVE 

LEARNING PADA KELOMPOK A TK BA MENDEN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

Untuk Memenuhi Tugas Akhir Program Sarjana SI 

 

 

     

Disusun Oleh : 

SITI CHOIRIYATUN 

                                               A53BO90175 

    

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MMUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 2012  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



1 
 

PENINGKATAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK DALAM 

MENGENAL WARNA DENGAN METODE COOPERATIVE      

LEARNING PADA KELOMPOK A TK BA MENDEN                         

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

ABSTRAK 

Siti Choiriyatun (A53B090175), Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam 

mengenal warna yang meliputi menyebut, menunjuk dan mengelompokkan 

warna, dalam pembelajaran melalui metode cooperative learning pada anak 

kelompok A TK BA Menden tahun pelajaran 2012/2013. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di TK BA 

Menden Kabupaten Klaten. Subyek penelitaian adalah anak TK BA Menden 

tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 12 anak yang terdiri dari 8  perempuan 

dan 4 anak laki-laki. Data kemampuan kognitif dalam mengenal warna 

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data pelaksanaan 

dengan metode cooperatif learning. Data dianalisis secara komperatif yaitu 

membandingkan hasil capaian anak dari prasiklus sampai siklus IIdengan 

indikator yang ditargetkan. 

Hasil analisisyang peneliti lakukan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan kognitif dalam mengenal warna dengan metode cooperatif learning. 

Hal ini diketahui dari hasil pada setiap siklus, yaitu pra siklus kemampuan 

kognitif dalam mengenal warna 44,01 %, siklus I meningkat menjadi 54,95 %, 

siklus II meningkat menjadi 83,07 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

melalui metode cooperative learning dapat meningkatkan kemampuan anak 

dalam mengenal warna. 

Kata Kunci : Kemampuan, mengenal warna, cooperative learning 
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PENDAHULUAN 

          Kemampuan kognitif  ada kemampuan yang harus dikenalkan di anak  usia 

dini, karena kemampuan   kognitif mencakup dua istilah yaitu perkembangan dan 

 pertumbuhan kognitif anak.Dua istilah itu antara perkembangan danpertumbuhan 

 sering salah mengartikannya,   sebenarnya keduanya mempunyai arti yang sangat 

 berhubungan  dan   dalam  situasi  tertentu  dapat digunakan     secara  bergantian. 

 Perkembangan marupakan perubahan fisik misalnya dari tidak  bisa menjadi bisa, 

 sedangkan Pertumbuhan merupakan perubahan biologis misalnya dari yang kecil 

 menjadi besar. 

          Taman Kanak-Kanak adalah salah satu tempat pendidikan pra-sekolah yang 

 bisa membantu atau tiap Tk mempunyai  tujuan yaitu  meletakkan dasar     kearah 

 perkembangan sikap, kemampuan,  pengetahuan   yang  dibutuhkan   anak  dalam 

 menyesuaikan diri dilingkungan keluarga maupun masyarakat  dan   semua untuk 

 pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. 

          Anak usia 0-6 tahun merupakan masa   yang  sangat    peka  terhadap  suatu 

 rangsangan atau suatu stimulus yang kita berikan. Apabila kita salah memberikan 

 stimulus bahkan tidak sama sekali memberikan stimulus maka jaringan otak tidak 

 akan berkembang menjadi banyak, kalau jaringan otak tidak  berkembang banyak 

 maka perkembangan dan pertumbuhan anak tidak bisa optimal. Masa 0-6 tahun 

juga bisa disebut masa keemasan, maka kita tidak boleh salah dalam  memberikan 

stimulus pada anak kita. Dalam kurikulum pelaksanaan   kegiatan  pembelajaran-

pun harus sesuai dengan kondisi   anak   didik, hal ini bisa mengacu pada UU No. 
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29 tahun 2003 yaitu tentang sistim Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (14) yang 

menegaskan bahwa pendidikan  anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan anak sejak lahir  sampai   usia 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan untuk membantu  pertumbuhan dan perkembangan jasmani  

maupun  rohani  agar  anak siap dalam memasuki pendidikan yang lebih tinggi. 

          Seiring dengan  perkembangan  teknologi  di zaman sekarang yang semakin  

canggih maka para orang tua dapat semakin   menyadari  pentingnya memberikan 

stimulus sejak dini pada anak-anak.Kemampuan yang harus dikembangkan adalah 

kemampuan kognitif. Pengembangan  kemampuan   kognitif   macamnya   banyak 

misalnya anak dalam mengenal warna. Pengenalan warna   sangat  penting di  usia 

keemasan karena sebagai dasar untuk membedakan apa yang dilihatnya. 

           Dalam rangka meningkatkan pendidikan pada anak   didik  di taman kanak- 

kanak, maka sebagai tenaga pendidik terutama guru  yang langsung melaksanakan 

kegiatan pembelajaran harus pandai-pandai   menentukan   strategi    pembelajaran  

dan harus sesuai dengan kondisi anak didiknya.   Kemampuan profesional guru itu 

merupakan hal yang sangat penting  sebab kemampuan   guru  sangat berpengaruh 

terhadap kwalitas dan kwantitas hasil belajar mengajar. 

          Salah satu kompetensi yang perlu dikuasai  oleh  anak kelompok A TK BA 

 Menden   adalah dalam mengenal warna belum menunjukkan  hasil  seperti  yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti  ingin meningkatkan anak 

dalam kemampuan mengenal warna. 

          Pada saat ini, di TK BA Menden  yang  berjumlah 12 anak.   8 (67%)  anak 
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yang mengalami kesulitan dalam mengenal warna, dan yang 4 (33%)  anak  yang 

sudah mengetahui warna. Hal ini terlihat saat mengikuti pelajaran.Kondisi macam 

ini   disebabkan karena kurangnya alat peraga yang dimiliki TK BA Menden  juga 

metode yang digunakan guru kurang menarik dalam kegiatan   pembelajaran yang 

dapat menjadikan anak bosan mengikuti pembelajaran. 

          Untuk  itu  peneliti  mencoba  mengatasi   masalah   dengan  menggunakan 

metode cooperative learning (kelompok). Dengan metode kerja sama / kelompok 

memilih sambil bermain, anak akan lebih mudah menerima apa yang kita berikan 

disaat pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

            Dalam penelitian ini peneliti melakukan di TK BA Menden  yang  terletak 

di Kecamatan  Kebonarum  Kabupaten Klaten yang menjadi Kepala Sekolah yaitu 

Ibu Hj Sumardjinah, dua guru WB termasuk peneliti. Peneliti melakukan tindakan 

penelitian di kelompok A karena peneliti mengetahui kemampuan  kognitif   anak 

kurang dalam mengenal warna. Pelaksanaan tindakan itu peneliti lakukan   selama 

dua kali siklus, setiap siklus peneliti lakukan selama dua kali pertemuan.  Siklus I 

Pertemuan I dilaksanakan pada  hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012, Siklus I pada 

pertemuan ke II dilaksanakan  pada  hari kamis tanggal 4 Oktober 2012.   Adapun 

Siklus II pertemuan ke I dilaksanakan   pada   hari  senin  tanggal 8  Oktober 2012 

Siklus II pertemuan ke II dilaksanakan  pada hari kamis   tanggal 11 Oktober2012. 
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Dalam pelaksanaan penelitian ini   peneliti   menggunakan tempat  yang   berbeda- 

beda antara pertemuan siklus I dan Siklus II,  dengan    tujuan  anak  tidak  merasa 

bosan dengan tempat yang peneliti gunakan  dan   anak   merasa  nyaman   dengan 

apa yang peneliti lakukan. Dengan keadaan seperti   itu  maka  anak  akan   mudah 

menerima pelajaran yang kita berikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode pelaksanaan dengan cooperative learning. Peneliti menggunakan prosedur 

melalui empat tahapan, tahap 1. Perencanaan, tahab 2.  Pelaksanaan, tahab 3.yaitu 

Pengamatan dan tahap yang terakhir yaitu refleksi. 

1.  Tahap Perencanaan 

               Dalam tahap ini peneliti membuat RBP,  menyiapkan instrumen yang di                  

     gunakan untuk mencatat     data yang diperlukan,   menyiapkan  prasarana  dan 

     sarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, merencanakan waktu 

     pelaksanaan kegiatan poses belajar mengajar. 

2.  Tahap Pelaksanaan Tindakan 

               Dalam tahap ini penelti melakukan kegiatan yang telah  direncanakan di 

     tahap perencanaan. Di dalam pelaksanaan kegiatan pelitian ini peneliti dibantu 

     teman sejawat yang tugasnya  membantu mengamati  kegiatan   dalam   proses 

     pembelajaran lalu menulisnya dalam lembar   observasi  yang  telah  di siapkan 

     oleh peneliti. 

3.  Tahap Observasi 

               Tahap Observasi di sini dilakukan peneliti saat   melakukan pelaksanaan 
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     tindakan yaitu mengamati   kegiatan   yang  dilakukan  anak dalam pembuatan 

     gelang dan kalung. Observasi  ini dilakukan bertujuan untuk memperbaiki apa 

     yang peneliti lakukan guna memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya. 

4.  Tahap Refleksi 

               Setelah   peneliti   melakukan   kegiatan   proses  belajar mengajar  yang 

     berupa   pelaksanaan   tindakan  dan  observasi   dalam  anak  mengenal warna, 

     maka dilakukan analisis  terhadap hasil observasi yang dibicarakan dulu denga 

     teman sejawat. 

               Arikunto (2006:118) mengemukakan bahwa data yaitu hasil pencatatan  

     baik    yang   berupa  fakta  maupun  angka  yang dapat dijadikan bahan untuk 

     menyusun   suatu   informasi.   Informasi   adalah  hasil pengolahan data  yang 

     dipakai   untuk   suatu     keperluan.   Berdasarkan   pendapat itu   maka  dalam 

     penelitian  ini  yang     menjadi 

     jenis   data   adalah  kemampuan   kognitif  anak  dalam  mengenal    warna dan 

     metode   cooperative learning.   Sedangkan   sumber   datanya   adalah  sumber 

     primer yaitu: berupa  nilai adalah dari hasil wawancara dalam mengenal warna, 

    data sekunder adalah informasi dalam proses pembelajaran metode cooperative 

     learning alatnya berupa lembar observasi. 

    Instrumen   adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mencatat       atau memperoleh 

    data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini instrumen yang  digunakan    adalah 

    lembar observasi   yang   berisikan :  1.   Menentukan   indikator     yang    akan 
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    digunakan   untuk   mengetahui  peningkatan   kemampuan kognitif anak dalam 

    mengenal  warna.   2.   Menjabarkan   indikator ke butir amatan. 3. Menentukan 

    pemberian    skor dalam butir amatan dengan ketentuan sebagai berikut:4 = Jika 

    anak   mampu     membedakan    lebih   dari   tiga   warna, 3 = Jika anak mampu 

    membedakan tiga warna,2 = Jika anak mampu membedakan dua warna, 1. Jika 

    anak   mampu   membedakan  satu  warna.  4. Memberikan tanda checklis pada 

    kolom yang telah disediakan dengan   ketentuan sebagai berikau : 1 = Jika anak 

    tidak    mampu  membedakan   warna.   2  =    Jika  anak  bisa  dengan   banyak 

    bantuan,  3 = Jika   anak   bisa   dengan   sedikit bantuan, 4 =  Jika anak mampu 

    membedakan warna sendiri.   

                 Pedoman   observasi  pelaksanaan metode cooperative learning yang isi 

    yang terkandung di  dalamnya  adalah :   Pendahuluan,  inti, penggunaan media 

    yang   akan   digunakan   dalam   pembelajarn,     penutup.   Sedangkan  catatan 

    lapangan      untuk   mencatat   sesuatu   yang   terjadi   di   luar   dugaan selama 

    pembelajaran. Indikator kinerja dari pelaksanaan   penelitian  tindakan terhadap 

    anak TK BA Menden sebagai berikut ;  Keberhasilan, kolom persiklus. siklua 1 

    dengan rata-rata 50 %, siklus dua denga rata – rata 80 %. 

         

         Penelitian  ini   menggunakan   pemerolehan   data  dengan   data kuantitatif  

 yang berupa   angka  dan  data   kualitatif  yang  berupa kalimat.  Sedangkan data 

 kuantitatif diperoleh dengan cara membandingkan hasil  penelitian    dari  kondisi 
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awal dengan kondisi setelah diadakan pelaksanaan   tindakan   dan    kemudian di 

lakukan refleksi. Untuk data kualitatif diperoleh  dengan melakukan   pengamatan 

pada setiap siklus yang dilakukannya. Adapun   prosedur   analisis   data   sebagai 

berikut : pertama  melakukan penjumlahan skor pada hasil observasi,  yang kedua 

menghitung persentase kemampuan kognitif   warna   melalui metode  cooperaive 

learning pada setiap anak. 

a.  Persentase pencapaian kemampuan 

      Jumlah skor ammatan yang dicapai setiap anak      x 100%   

Jumlah skor maksimum 

b.  Skor maksimum + skor    maksimum butir amatan x jumlah butir amatan yaitu 

      skor maksimum = 4x 

c.   Hasil persentase diisikan pada tabel tabulasi 

yang  ketiga   menghitung  rata-rata persentase pencapaian, yang terakhir rata-rata 

pencapaian dibandingkan dengan indikator kinerja setiap siklusnya. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi latar penelitian 

              Penelitian ini   dilakukan di TK BA Menden yang terletak di   jalan  deles 

     indah RT 01 dan RW 07 di DesaMenden kecamatan kebonarum dan kabupaten 

    Klaten. TK BA Menden  di bawah yayasan Aisyiyah cabang  kebonarum.  Pada 

    Taman  Kanak-kanak ini mempunyai dua kelompok atau   ruang kelas yaitu  A 

    dan ruang kelas B yang terdiri dari kelas A dengan jumlah murid 12 anak yang 

      terdiri  dari 8 perempuan dan 4 laki-laki sedangkan yang kelas B yang   terdiri 
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      dari 6 perempuan dan 2 laki-laki.Peneliti melakukan penelitian di kelompok A 

      yang berjumlah seperti yang telah peneliti uraikan di atas.  TK   BA    Menden 

      yang mempunyai   letak   yang   strategis  jauh  dari  kebisingan kendaraan dan 

      mudah dijangkau anak-anak serta letaknya disamping masjid AL Iman jerukan 

      Daftar sarana dan prasarana   TK   BA   Menden  adalah sebagai berikut: Meja 

      anak ada 12 dengan keadaan baik, Kursi anak   25 kondisi baik,   Meja   guru 1 

      kondisi baik, Kursi guru ada 3 kondisi baik, Papan tulis ada 2 keadaannya baik 

      Ayunan ada 2 kondisi baik, Jungkitan 1 dalam kondisi baik, Bak pasir 1  baik, 

      Lemari ada 2 dalam keadaan baik. 

2.   Keadaan SDM ( Sumber Daya Manusia ) 

                 TK BA Menden berdiri pada tahun    2008 yang didirikan oleh yayasan 

      Aisyiyah dan dipimpin oleh Kepala Sekolah  yang   bernama Hj. Sumardjinah. 

      Jumlah anak didik di TK BA Menden dari tiap tahunnya mengalami kenaikan. 

      Adapun jumlah murid dari tahun 2008 sampai 2012 sebagai berikut  :   Tahun 

      pelajaran 2008/2009 : 12 anak, Tahun pelajaran 2009/2010 : 15 anak,   Tahun 

      pelajaran 2010/2011 : 17 anak, Tahun pelajaran 2011/2012 : 19 anak,   Tahun 

      pelajaran 2012/2013 : 20 anak. 

3.  Visi dan Misi TK BA Menden 

      Visi     : Menyiapkan generasi muslim,mukmin dan mutaqin, sehat dan cerdas 

                   secara menyeluruh dan seimbang serta mandiri. 

      Misi     : Mendidik anak usia dini dengan   pembiasaan   perilaku   islam  dan 
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                    berakhlak karimah. Memberikan menu pendidikan dan penmgajaran 

                    yang seimbang antara pendidikan agama dan umum. 

4.   Karakteristik Anak Didik di TK BA Menden.    

              Anak – anak mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda-beda antara 

      anak yang satu dengan anak yang satunya, karena di TK BA   Menden   setiap 

      anak mempunyai latar belakang yang berbeda, mereka tinggal  di   lingkungan 

      keluarga yang berbeda pula. Anak-anak TK  BA  Menden   kebanyakan    dari 

      keluarga ekonomi menengah dan tinggal di daerah pedesaan. 

5.   Refleksi Awal 

                Di atas sudah  ditulis bahwa TK BA Menden merupakan lembaga  yang 

      pendidikannya termasuk pendidikan formal yang mempunyai visi menyiapkan 

      generasi muslim, mukmin, mutaqin,  sehat   dan   cerdas  maka  guru berusaha 

      semaksimal mungkin untuk membekali anak didiknya. 

                Pada umumnya orang tua  di zaman  sekarang,  kurang  memperhatikan 

      dalam mengenal warna sejak dini sehinga anak usia  empat tahun kemampuan 

      menganal warna kurang. Karena orang tua menganggap   warna  tidak  begitu 

      penting  padahal warna sangat penting bagi anak. Karena  dengan  anak   tahu 

      atau mengenal warna dapat membedakan apa yang dilihatnya. Misalnya  anak 

      melihat pepaya yang  masih  muda  warnanya hijau dan pepaya   yang   sudah 

      masak warnanya kuning. 

                Untuk mengatasi kurangnya kemampuan kognitif anak di BA  Menden 



 
 

11 
 

      peneliti pada kegiatan pembelajaran hanya menggunakan kertas warna   yang 

      ada di TK BA Menden, ternyata hasil yang  diperoleh tidak bisa  memuaskan 

      peneliti. Adapun pertanyaan yang diajukan peneliti pada anak   didik  di saat 

      kegiatan pembelajaran misalnya : peneliti membawa kertas warna anak-anak 

      disuruh menyebutkan warnanya ternyata dari 12 anak di kelompok   A  yang 

      mampu menjawab pertanyaan hanya 4 anak,   jadi  masih   ada  8  anak yang 

      yang yang belum mampu. 

6.   Analisa Pencarian Fakta 

      Pra Siklus 

                Rendahnya   kemampuan   mengenal   warna   yang  disebabkan   karena 

      media yang digunakan tidak menarik,    peneliti  kurang  tepat  dalam   metode    

      pembelajaran   ke dalam kegiatan pembelajaran.   Kondisi   tersebut  dapat   di 

      lihat   sebagai  berikut : 44.01 %. Dari data tersebut   maka   peneliti  dan  guru 

      sepakat mengadakan tindakan. 

7.   Deskripsi Penelitian Siklus 

      Siklus I 

               Perencanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan pada hari selasa tanggal 

      25 September 2012. Pada pertemuan ini mengadakan tanya jawab dengan guru 

      kelas atau teman sejawat  tentang   hal-hal  sebagai  berikut :   Peneliti  diskusi 

      dengan guru kelas untuk menyamakan   pendapat   mengenai   penelitian  yang   

      dilakukan,   instrumen yang  digunakan dalam peningkatan kemampuan   anak 
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      dalam mengenal   warna disepakati adalah observasi. Menentukan jadwal pada 

      pelaksanaan   tindakan peneliti  sebagai  pelaksana  tindakan   sedangkan  guru 

      kelas sebagai   guru pendamping selama   proses   pembelajaran    berlangsung 

     dan sebagai observator. Waktu yang direncanakan 60 menit    pada  siklus  ini 

     dilaksanakan    di ruang kelas A.   Hal-hal   yang  direncanakan  pada   siklus  I 

     yaitu ;   Peneriti menyiapkan media   yang  akan  digunakan,   mengkondisikan 

     kelas   anak dibagi menjadi kelomok dengan dibantu guru kelas karena kelas A 

      ada 12 anak maka dibagi   menjadi 3 kelompok, peneliti   membuka    kegiatan 

      pembelajaran dengan   salam, doa bernyanyi,   Peneliti   menjelaskan  kegiatan 

      yang harus dikerjakan  anak dalam kelompok, Pertama   peneliti  mengenalkan 

      warna dengan buah nyata dengan tujuan anak akan  senang  dengan     melihat 

      media yang digunakan kalau anak senang maka  akan  mudah   menerima  apa 

      yang kita berikan, Peneliti mengenalkan mote-mote berwarna-warni pada anak 

     Anak  dijelaskan  apa yang harus dikerjakan,   setelah  selasai   anak  diberikan 

    sanjungan.   Kegiatan penutup peneliti  melakukan review setelah itu bernyanyi. 

    Karena  pada siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan maka peneliti mangadakan 

    variasi  agar anak tidak merasa   jenu   yaitu   dengan   memberi  variasi  tempat 

    pertemuan  I  dikelas  A  dan  pertemuan  ke dua  dilaksanakan  dilantai  dengan 

    menggunakan tikar. 

               Pelaksanaan tindakan sebagaimana  yang   telah   direncanakan   di   atas 

     pembelajaran dimulai pada jam 07 30 WIB bertempat di TK BA Menden yaitu 
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     a. Kegiatan awal salam, doa, mengabsen kehadiran,  menghafal   surat   pendek 

         bernyanyi, mengkondisikan anak. 

     b. Kegiatan inti peneliti bertanya pada anak tentang yang   dibawanya,  peneliti 

         didampingi guru kelas anak di suruh menyebutkan warna mote yang dibawa 

         setelah itu menunjukkan mote   warna   sesuai   dengan   permintaan  peneliti 

         kemudian mote dikelompokkan sesuai warnanya setelah itu dironce  menjadi 

         kalung, Setelah dironce jadi kalung ditempel di dinding lalu   peneliti   tanya 

         jawab dengan anak. 

     c. Kegiatan akhir atau penutup 

         Kegiatan penutup dilaksanakan    dengan  bernyanyi “ pelangi “   dilanjutkan 

         dengan mengulas   pelajaran yang telah diberikan,   dengan   bertanya  jawab 

         pada anak. Di  sini anak-anak terlihat senang dengan apa yang telah  peneliti 

         lakukan dalam kegiatan  pembelajaran pada pagi ini  hal ini dilihat dari mata 

         anak-anak dan ucapan-ucapan yang dikeluarkan anak waktu   mau    berdoa 

         kemudian peneliti melakukan doa penutup salam.  

         Observasi adalah kegiatan  yang dilakukan peneliti mengamati   kegiatan  

diwaktu anak melakukan kegiatan.    Observasi itu untuk mengetahui atau untuk 

membandingkan kemampuan kognitif     anak   dalam mengenal   warna      pada 

 prasiklusdan siklus I. Observasi yang di   bandingkan yaitu   proses pembelajaran 

 dan kemampuan kognitif anak dalam mengenal warna. Hasil observasi dari siklus 

  I didapatkan hasil sebagai berikut : Pertemuan pertama siklus I mencapai 41,66% 
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   (5 anak), Pertemuan   kedua   siklus   I   mencapai   50%   (6 anak).   Jadi  terjadi 

   peningkatan 16,66% (2 anak) yakni dari 33,33% menjadi 50%. 

            Analisis dan refleksi  peneliti  dan  guru  kelas  mengadakan  analisis dari 

   proses  pembelajaran  dan  kemampuan  kognitif  anak  dalam  mengenal  warna 

   dengan metode cooperative learning dengan mendiskusikan tindakan yang telah 

   dilakukan serta melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi.   Adapun  hasilnya 

   sebagai berikut :   Pelaksanaan   tindakan  dengan  metode cooperative learning 

   sudah sesuai dengan perencanaan tetapi peneliti kurang   yakin  anak-anak  bisa 

   menerimma metode yang peneliti gunakan karena  baru  pertama  kali  gunakan, 

   Masih ada anak yang anggan mengikuti kegiatan  belajar  sehingga  minat  anak 

   kurang, Waktu yang peneliti rencanakan dalam kegiatan inti kurang maka  perlu 

   penambahan waktu sedangkan dalam kegiatan inti dan kegiatan akhir dikurangi 

   Dilihat  dari  hasil  analisis  d i atas  apabila  dibandingkan  dengan    persentase 

   prasiklus dan siklus I mengalami peningkatan kemampuan kognitif anak dalam 

   mengenal warna. Anak yang kondisi awal ragu-ragum dalam menunjuk  warna 

   sekarang   anak   sudah   percaya   diri   dan  yakin.  Hal  ini  disebsbkan karena  

sebelumnya   dalam  pengenalan  warna  peneliti  hanya monutun dalam belajar. 

Metode yang digunakan juga tidak menarik dan membosankan anak. Dengan 

dilakukan penelitian ini anak merasa tertarik dan senang   dalam mengikutinya 

Kalau anak merasa senang dulu maka anak akan mudah menerima meteri yang 

kita sampaikan 
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SIKLUS II 

            Perencanaan tindakan di siklus II   menindak   lanjuti  apa  yang  terjadi di 

siklus I. Peneliti berdiskusi dengan guru kelas untuk mengadakan perbaikan yang 

ada kekurangan di siklus I. Yang didiskusikan antara lain : Peneliti   harus   yakin 

metode yang digunakan anak-anak bisa menerima, anak-anak yang masih   malas 

banyak didampingi dan diberi arahan, adanya   penambahan   waktu  dari siklus I 

30 menit menjadi 40 menit. 

          Pelaksanaan tindakan siklus II pada pertemuan I dan   pertemuan II   adalah 

sebagai berikut : Pembukaan berdoa,  salam  menyanyi,  menghafal  surat  pendek 

mengkondisikan anak. Kegiatan inti antara lain : peneliti  menjelaskan  pada  anak 

apa yang akan dikerjakan hari ini kemudian mote dibagi dan peneliti sambil  jalan 

memberi pertanyaan pada anak tentang warna. Setelah selesai hasil karya anak di 

papan di dinding. 

          Kegiatan penutup antara lain anak disuruh maju berdiri di depan hasil kerja 

mereka lalu di tanya tentang warna.denang begitu peneliti   bisa   menetahui  anak 

yang belum mampu dan anak yang sudah mampu mengenal warna lalu  berdoa di 

lanjutkan salam. 

        Observasi ini dilakukan untuk membandingkan kemampuan   kognitif  anak 

pada siklus I dan siklus II. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan 2  kali pertemuan 

dapat diketahui persentase kemampuan kognitif anak dalam mengenal warna anak 

mengalami peningkatan dari pertemuan  pertama pada  siklus  II  yaitu   dari 50% 
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menjadi  66,66% (8 anak).   Pada   pertemuan   kedua   siklus  II  menjadi 83,33% 

(10 anak). 

            Analisis dan refleksi analisis dilakukan baik disisi proses pemmbelajaran 

maupun disisi kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada siklus I yang sudah 

diatasi. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan yang menunjukkan bahwa 

kemampuan kognitif anak dalam mengenal warna mengalami  peningkatan  yang 

sesuai dengan yang ditargetkan walaupun belum bisa 100%. Perhatian anak dalam 

pembelajaran juga meningkat dengan baik meskipun masih  ditemukan  ada   anak 

yang ramai sendiri. Anak usia dini tidak boleh diatur dan setiap  anak  mempunyai 

kemampuan dan daya serap yang berbeda-beda. 

            Berdasarkan analisis dan refleksi di atas tindakan pada siklus II dikatakan 

berhasil. Keberhasilan ini dibuktikan dengan persentase kemampuan kognitif anak 

dalam mengenal warna yang lebih meningkat dibandingkan dengan siklus-siklus 

sebelumnya dan mencapai rata-rata persentase yang ditargetkan peneliti.  

Kemampuan   kognitif  dalam  mengenal  warna  pada  tiap  siklus  adalah sebagai 

berikut : rata-rata kemampuan kognitif anak dalam  mengenal  warna  dalam  satu 

kelas pra siklus 44,01%, siklus I 55,73%.   siklus II 83,07%  sedangkan indikator        

yang dicapai tiap siklus yaitu siklus I 50% dan siklus II 80%. 

8.  Pembahasan 

             Berdasarkan hasil dari proses pembelajaran,observasi analisis dan refleksi 

    didapatkan hasil sebagai berikut 1. Aspek waktu siklus I 60 menit  untuk  tahab 
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    awal, inti, penutup kurang karena dikegiatan inti anak harus memisahkan warna 

    bergantian dengan teman baru di ronce sedangkan di siklus II  waktu   ditambah 

    menjadi 70 menit. 2. Aspek observasi pada siklus I karena peneliti baru pertama 

    kali menerapkan metode ini maka masih ragu dalam penyampaiannya sehingga 

    hasil pada anak kurang memuaskan  sedangkan  pada  siklus  II   peneliti sudah 

    mantap dengan melihat hasil tindakan siklus I anak-anak pada  antosias  dalam 

    pembelajaran walaupun belum 100%. 3. Aspek persentase kemampuan kognitif 

    anak dalam mengenal warna pada siklus I 54,95%  siklus II 83,07%.    4. Aspek 

    kemampuan  indikator yang diharapkan pada siklus I 50%  siklus  II 80%. 

    Dari uraian  di  atas  dapat  diketaahui  bahwa  kemampuan kognitif anak dalam 

    mengenal warna sebelum tindakan sampai siklus II meningkat,  Adapun  butir 

    amatan yang senang dicapai anak adalah menyebut warna karena anak langsung 

    hafal dari lagu-lagu pelangi dan balonku sedangkan yang tidak  disenangi  anak 

    yaitu menunjuk warna karena dalam menunjuk warna  butuh   konsentrasi  anak 

    anak yang benar-benar frees.  
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