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Abstrak 
 

UPAYA  MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG AWAL 
MELALUI  PIRING KERTAS BERBIJI PADA ANAK KELOMPOK A 

PAUD AISYIYAH  PROGRAM KHUSU GANTIWARNO KLATEN  
TAHUN 2012/2013 

 
Sri Rahayu, A53B090266. Program Studi PG PAUD/Penyetaraan, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung awal  
melalui  metode piring kertas berbiji pada anak kelompok B di PAUD Aisyiyah 
Program Khusus Gantiwarno Klaten. Karena dari 15 anak kemampuan berhitung 
awal anak masih rendah. Terbukti dari 15 anak 3-4  anak yang baik kemampuan 
berhitungnya jadi sekitar 30% penelitian ini dilakukan melalui metode bermain 
piring kertas berbiji. Melalui metode ini anak dapat menghitung, menjumlah, 
mengelompokan tanpa takut dan malu ditolak lingkungan, memotivasi anak dalam 
mengekspresikan menghitung,  tanpa malu dan tekanan siapa pun. Anak akan 
bebas untuk berkreatif dalam menjumlah sesuai dengan keinginanya sehingga 
pembelajaran jadi lebih menyenangka. Suasana menyenangkan akan 
mempermudah kecapaian tujuan pembelajara. 
Data yang dikumpulkan untuk mengetahui kemampuan berhitung awal anak 
adalah dengan observasi dan wawancara.Tehnik analisis komperatif yaitu 
membandingkan kemampuan anak pada setiap siklusnya. Hasil penelitian 
menujukan bahwa kemampuan berhitung awal anak pada pra siklus 30 % setelah 
dilakukan tindakan yaitu pada siklus I mencapai 50 %, pada siklus II  mencapai 
75 %. Total peningkatan mencapai 45 %. Berdasarkan analisidiketahui bahwa 
kemampuan berhitung awal anak dapat ditingkatakan melalui metode piring 
kertas berbiji 
. 
Kata Kunci: kemampua behitung awal, bermain piring kertas berbiji. 
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Pendahuluan 

Anak usia prasekolah atau anak usia dini adalah pribadi yang mempunyai 

berbagai macam potensi-potensi. Potensi itu dirangsang dan dikembangkan agar 

pribadi anak tersebut berkembang secara optimal. Tertunda atau terhambatnya 

potensi-potensi itu akan mengakibatkan timbulnya masalah. Selanjutnya  guru 

perlu mengetahui bagaimana cara mengembangkan potensi-potensi tersebut. 

Kegiatan pembelajaran pada anak PAUD hendaknya berorientasi kepada 

kebutuhan anak. Penyampaian pembelajaran pada anak PAUD tidak lepas dari 

permainan. Kesenangan yang diperoleh melalui bermain memungkinkan anak 

belajar tanpa tekanan. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan 

pembelajaran yang berpusat pada anak, dimana anak mendapatkan pengalaman-

pengalaman nyata yang bermakna bagi kehidupan selanjutnya.   

PAUD Aisyiyah Program khusus  Gantiwarno terletak di Desa Birin 

Kelurahan Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Kenyataan 

dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelompok A PAUD 

Aisyiyah Program Khusus Gantiwarno menunjukan kemampuan berhitung awal 

yang rendah 30%. Hal tersebut bisa dilihat dari observasi yang telah dilakukan  

oleh penelitipad 18 januari 2013 dari 15 anak yang mempunyai kemampuan 

berhitung awa hanya 3-4 anak, bahwa sebagian besar anak kelompok A Taman 

Kanak-kanak  Aisyiyah program khusus Gantiwarno menunjukan kemampuan 

berhitung awal yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator 

dibawah ini: 

1. Kemampuan anak dalam menghitung cepat 1-10 karena hafalan kadang 

bendanya cuma 8 tapi dihitung 10. 

2. Kemampuan anak berhitung lambat karena sambil mengingat-ingat 

kadang bendanya 10 tapi dihitung baru sampai 8. 

3. Kemampuan anak dalam membedakan lambang bilangan kadang masih 

terbalik angka 9 dikira angka 6 atau sebaliknya, angka 8 dikira angka 3 

begitu sebaliknya angka 3 dikira angka 8. 

4. Kemampuan anak dalam menghubungkan bilangan dengan 

bendanya/lambang bilangan dengan bendanya masih rendah. 
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5. Kemampuan anak dalam menjumlah masih rendah. 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa rendahnya 

kemampuan berhitung awal pada siswa kelompok A pada PAUD Aisyiyah 

program Khusus Gantiwarno disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya 

adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan  yang digunakan dalam proses 

pembelajaran,  pemilihan pendekatan pembelajaran yang kurang efektif., dari guru 

kurang menarik dalam penyampaian, dari anak banyak siswa yang baru masuk 

pada semester ini.. 

Faktor-faktor tersebut memang berperan dalam menentukan kemampuan 

menghitung awal anak. Namun tak dapat dipungkiri pemilihan pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran memegang 

peranan penting 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan 

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, didalamnya mewadahi 

menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. 

Maka dari itu dalam penelitian untuk meningkatkan kemampun berhitung 

awal pada siswa kelompok A PAUD Aisyiyah Program khusus Gantiwarno 

peneliti akan mengunakan piring kertas yang diberi biji-bijian. Piring kertas yang 

diberi biji-bijian adalah suatu pendekatan   lingkungan dan pengalaman anak akan 

menjadi sumber permainan anak. Pendekatann ini tidak hanya menfokuskan pada 

pengembangan kemampuan berhitung saja, tetapi dapat juga mengembangkan 

seluruh kemampuan yang dipunyai anak. Dalam pendekatan dengan Piring kertas 

dikasih biji-bijian ini anak mempunyai daya nalar yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas berfikir abstrak. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat judul “Upaya  

Meningkatkan Kemampuan Berhitung Awal  melaui Piring kertas berbiji pada 

siswa kelompok A PAUD Aisyiyah Program Khusus Gantiwarno Tahun 2012-

2013”. 
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Metode penelitian 

    Prosedur Penelitian adalah suatu rangkaian tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Prosedur penelitian ini mencakup tahapan-tahapan  sebagai berikut : 

(1) Perencanaan (planning) Pada tahap ini seorang peneliti menyususn scenario 

pembelajaran yang berisikan langkah-langkah kegiata persiapan sarana 

pembelajaran termasuk lembar kerja sisiwa, mempersiapkan instrument penelitian 

melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. (2).Pelaksanaan tindakan (acting). 

Skenario tindakan dilaksanakan dalam situasi pembelajaran yang actual, ini 

merupakan tindakan pokok dalam siklus PTk. (3). Pengamatan (observing). 

Merupakan upaya untuk merekam proses yang terjadi selama proses 

pembelajaran. Karana kegiatan observasi menyatu dalam pelaksanaan tindakan, 

maka perlu disiapkan instrument data prosedur yang pasti sebelumnya. (1) 

Refleksi (reflecting). Merupakan upaya untuk mengkaji proses (introspeksi) Yaitu 

apa yang telah dan belum terjadi, mengapa hal-hal tertentu bisa terjadi, dan apa 

yang perlu dilakukan lebih lanjut. Hasil refleksi ini dapat digunakan sebagai 

penentu langkah selanjut  (a).Siklus Pertama ( Siklus I ). (1).Merencanakan 

tindakan, meliputi pembuatan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan 

tema kebutuhanku, alokasi waktu pembelajaran, menyiapkan papan angka 

bergambar sebagai media yang akan digunakan. (2)Melaksanakan tindakan yang 

telah direncanakan dalam skenario pembelajaran pada siklus I. (3). Melakukan 

observasi atau pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan pembelajaran (4) 

Membuat refleksi atas tindakan pada siklus I oleh peneliti. (b). Siklus Kedua ( 

Siklus II ). Pada siklus II tahap-tahap yang dilakukan sama seperti Siklus I akan 

tetapi sebelumnya dilakukan perencanaan ulang berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus I , sehingga kelemahan yang siklus II dan seterusnya termasuk perwujudan 

tahap pelaksanaan observasi dan interprestasi serta analisis dan refleksi pada 

siklus berikutnya. 

Jenis Data Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data 

yang dapat dikumpulkan oleh peneliti (Arikunto,2006:11) yaitu: (1). Data 

kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) dapat dianalisis secara deskreptif. Misalya: 

mencari rata-rata, presentase keberhasilan belajar, dan lain-lain. (2). Data 
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kualitatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi  

gambaran tentang ekspresi siswa berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap 

kemampuan berhitung terhadap metode piring kertas berbiji. Dalam penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan 

berupa daftar nilai anak dan persentase keberhasilan anak.  Peneliti 

mengumpulkan data pada setiap kegiatan observasi pelaksanaan siklus PTK, 

kemudia dianalisis secara deskrepsi menggunakan persentase untuk melihat 

kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, menganalisi tingkat 

keberhasilannya, kemudian dikategorikan dalam klasifikasi berhasil dan belum 

berhasil. Sedangkan data kualititif yang digunakan dokumentasi. Sumber data 

yang digunakan penelitian menurut Azwar (1997-36) adalah : (1).Sumber data 

primer. Sumber data primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data primer diperolej sumber pertama melalui 

prosedur dan teknik pengabilan data yang berupa observasi secara langsung dari 

anak itu sendiri, dan proses anak pada pembelajara. (2). Sumber data sekunder. 

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data 

sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data 

dokumentasi dari arsip-arsip resmi. Penelitian ini menggunakan sumber data 

primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan berupa observasi 

siswa. Sedangkan sumber dat sekunder yang digunakan berupa dokumentasi 

kegiatan saat pembelajaran. 

Pengumpulan Data,Validitas Data, dan Analisa Data. Pengumpulan data 

Pengrtian pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat disajikan sesuai 

dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah tentang peningkatan kemampuan menghitung awal dengan 

metode piring kertas berbiji. Adapun metode pengumpulan datanya sebagai 

berikut: Observasi Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data dengan 

tujuan langsung ke lapangan untuk mengamati obyek.yang diteli, penelitian ini, 

peneliti langsung melakukan penelitin terhadap proses pembelajaran berhitung 

dengan metode piring kertas berbiji. Wawancara adalah instrumen untuk 
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mengumpulkan data lisan dari sumber data atau subyek penelitian secara 

langsung, Mulyasa (2009:69). Wawancara dilakukan peneliti terhadap observasi 

tindakan kelas dengan guru kelompok A PAUD Aisyiyah Program Khusus 

Gantiwarno Klaten. Metode wawancara ini digunakan untuk memperkuat dan 

memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi yaitu data mengenai 

kemampuan berhitung awal pada anak Kelompok A PAUD Aisyiyah Program 

Khusus Gantiwarno, Klaten. Dokumentasi menurut Mulyasa (2009:69) 

dokumentasi adalah instrument untuk mengumpulkan data tentang peristiwa atau 

kejadian-kejadian masa lalu yang telah didokumentasikan. Dokumentasi 

merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu biasanya berupa 

narasi perkembang siswa, prestasi siswa, catatan anekdot anak. 

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalitan suatu instrument(Arikunto,2010; 211). Suatu skala atau instrument 

pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrument 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya tersebut. Instrumen pengukuran yang memiliki 

validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin kebenaran 

data yang dikumpulkan dan menggunakan cara-cara yang tepat untuk 

mendapatkan validitas data yang akan dihasilkan. Penelitian ini menggunakan dua 

macam teknik triangulasi yaitu pertama, triangulasi sumber data yang berupa 

informasi dari guru dan anak tentang tindakan yang diterapkan. Kedua, triangulasi 

teknik atau metode pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara. 

Penelitian PTK kali ini peneliti menggunakan Trianggulasi sumber data karena 

peneliti mudah dalam mengambil informasi yang dibutuhkan dalam PTK, 

informasitersebut dapat diperoleh dari teman sejawat atau melalui observasi 

langsung tentang perkembangan anak didik di kelas dalam hal kemampuan 

berhitung awal. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan (Andi Prastowo: 2011:193). 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif 

komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan 
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tentang kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan 

sistematis. Penelitian ini mengkaji dan memaparkan sesuatu keadaan tentang 

sesuatu apa adanya.  

Dalam penelitian deskriptif untu menganalisa data dapat digunakan 

deskriptif untuk menganalisa data dapat digunakan deskriptif yaitu : untuk 

mengolah data yang berkaitan dengan merata-rata mencari persentase yang diikuti 

dengan table  serta grafik. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi 

berbentuk kalimat yang member gambaran tentang menghitung awal pada anak 

kelompok A PAUD Aisyiyah Program khusus Gantiwarno, Klaten yang datanya 

menggunakan kata-kata atau kalimat kemudian data tersebut dilakukan 

perbandingan antra data awal dengan data siklus (siklus I dan siklus. 

Analisa data terhadap anak dilakukan beberapa tahap sebagai berikut : 

Memberi nilai/ Skor . Langkah dalam member nilai skor pada setiap butir amatan 

yang  terdapat tand (V) harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1). Menentukan deskriptor butir amatan dengan pemberian skor dengan 

ketentuan sebagai berikut: 1 = Jika anak mampu menguasai butir amatan yang ada 

pada kolom , 3 = Jika anak mampu menguasai butir amatan yang ada pada kolom 

dengan sedikit bantua, 2  =  Jika anak mampu menguasai butir amatan yang ada 

pada kolom dengan sedit bantuan, 1 = Jika anak tidak mampu menguasai butir 

amatan yang ada pada kolom. Menjumlah Skor yang dicapai anak pada setiap 

butir amatan. Membuat tabulasi skor. Dalam hal ini peneliti membuat tabulasi 

skor observasi tentang kemampuan berhitung awal  pada anak kelompok A PAUD 

Aisyiyah program khusus Gantiwarno. Contoh tabulasi skor tersebut adalah 

sebagai mana table  dibawah ini. Membandingkan hasil persentase, yaitu 

membandingkan hasil presentas pencapaian pada setiap anak, dengan skor 

maksimum pada setiap siklus yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencatat atau 

mendapatkan data yang diperlukan. Menurut Lexy Maleong ( 1996 : 4 ) dalam 

penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan 

alat pengumpul data utama. Selain itu kedudukan calon peneliti dalam penelitian 
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kualitatif cukup rumit, ia sekaligus, perencanaan, pengumpulan data, analisis 

penafsiran data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian. Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah : Lembar Observasi peningkatan 

kemampuan berhitung awal siswa merupakan lembar yang dibuat penulis dan 

digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengamatan guna memperoleh data 

yang diinginkan.  Prosedur penyusunan dan pengisian lembar observasi  adalah 

sebagai berikut : (a). Menentukan indikator yang akan digunakan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berhitung awal anak melalui piring kertas 

berbiji. (b). Menjelaskan indikator ke dalam butir-butir amatan yang menunjukkan 

pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika melaksanakan kegiatan.  

Lembar Observasi Penerapan Penggunaan Piring Kertas berbiji. Prosedur 

penyusunan dan pengisian lembar observasi sebagai berikut : (a). Menentukan 

kegiatan pmbelajaran yang kan diamati yakni pada saat pendahuluan, inti serta 

penutup (b). Menjabarkan setiap komponen dalam aspek-aspek kegiatan yang 

dilakukan guru saat melakukan pembelajaran. (c). Melakukan pencatatan hasil 

observasi dengan memberi tanda cheklist ( v ) pada kolom “ Y ” jika aspek itu 

dilakukan oleh guru dan pada kolom “T” jika aspek itu tidak dilakukan oleh guru 

pada saat pembelajaran.  Catatan lapangan atau field notes dibuat oleh pengamat 

yang melakukan pengamatan / observasi. Catatan ini digunakan untuk mencatat 

semua kejadian yang terjadi diluar perencanaan atau permasalahan-permasalahan 

yang muncul pada waktu kegiatan. 

Teknik Analisis Data. Analisis data merupakan teknik yang digunakan 

untuk menganalisis data hasil penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan. Analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif Komparatif yaitu 

dengan membandingkan hasil penelitian antar siklus. Analisis data terhadap anak 

dilakukan beberapa tahap sebagai berikut : (a) Menjumlahkan skor yang dicapai 

anak pada setiap butir amatan. (b) Membuat tabulasi skor observasi peningkatan 

kemampuan berhitung anak. 
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Analisis Pencarian Fakta 

Siklus I. Tindakan kelas dalam siklus I ini akan dilakukan dalam 2 kali 

pertemuan dan penelitian dilakukan dalam waktu 45 menit dengan pembagian 

waktu 5 menit pembukaan, 30 menit kegiatan inti,10 menit penutup. Perencanaan 

Tindakan. Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada hari Kamis 7 Maret 2013  

diruang kelompok B, setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Pada pertemuan 

ini peneliti berdiskusi dengan guru kelas mengenai hal yang akan dilakukan pada 

kegiatan pelaksanaan tindakan kelas. Hal yang akan didiskusikan antaran lain : 

(1). Peneliti menyamakan persepsi dengan guru kelas tentang penelitian yang 

akan dilakukan. (2) Peneliti mengusulkan ide bermain Piring Kertas Berbiji. (3) 

Peneliti mengusulkan observasi /pengamatan sebagai instrument pokok penelitian 

peningkatan kemampuan berhitung anak. Menentukan jadwal pelaksanaan 

tindakan. Hasil diskusi disepakati bahwa alokasi waktu setiap pertemuan selama 

45 menit dan peneliti sebagai pelaksana tindakan sedang  guru kelas sebagai 

observatory. Adapun siklus I akan dilaksanakan dalam (dua) kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari  Kamis7 Maret 2013, pertemua  ke dua 

pada hari Senin 11 Maret 2013. Peneliti merencanakan pada siklus I meliputi 

kegiatan sebagai berikut: (a)Peneliti membuat rancangan pembelajaran  berupa 

rencaana bidang pengembangan dengan tema pekerjaan dan tema hasil yang 

diperoleh pak tani. (b) Peneliti mempersiapkan  alat  peraga yang akan digunakan 

berupa papan angkan bergambar. (c) Peneliti mengkondisikan kelas dengan 

mengajak anak  duduk dilantai dan membagi 4 (empat) kelompok. Peneliti 

membuka pembelajaran dengan doa,salam dan bernyayi. Peneliti menjelaska 
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tentang cara memainkan papan angka bergambar. Peneliti memberikan 

kesempatan bermain pada masing-masing kelompok dengan tema yang sama, 

diusahakan anak aktif dalam kegiatan bermain angka bergambar. Peneliti dan guru  

mengadakan observasi selama kegiatan berlangsung. Kelompok yang tidak 

bermain dikondisikan sebagai penonton. Diakhir kegiatan diadakan Tanya jawab 

mengulas tentang kegiatan yang baru saja dilakukan tentang perasaan anak setelah 

bermain papan angka bergambar. Peneliti menutup pembelajaran dengan berdoa. 

Observasi dilaksanakan peneliti  pada saat kegiatan berlangsung, serta 

mengamati keterlibatan anak dalam bermain. Observasi untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung anak ini berpedoman  pada siklus I selama proses 

pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di siklus II  ini 

diperoleh analisa sebagai berikut : (1) Penambahan papan angkan bergambar  

yang berbeda mempengaruhi antusias anak dalam bermain. (2) Antusias guru 

dalam pembelajaran merangsang anak untuk terlibat dalam kegiatan. (3) Pada 

putaran ke-2 (dua) sudah terlihaat ada peningkatan kemampuan berhitung dengan 

ditandai anak bias menjawab pertanyaan guru. (4) Untuk putaran  ke-3 sudah 

terlihat banyak  peningkatan pada anak dengan ditandai adanya beberapa anak 

yang sudah berani menjawab pertanyaan guru dengan benar. Refleksi dari sikluss 

II ini dapat diketahui bahwa kemampuan berhitung anak sudah banyak mengalami 

peningkatan walaupun masih ada beberapa anak yang belum maksimal terlibat 

dalam suatu peran. Pada hasil lembar perbandingan dapat dilihat bahwa anak yang 

meningkat kemampuan berhitungnya ada 11-12  dari 15 anak  atau mencapai 75% 

dan ini berarti telah melebihi target yang diinginkan yaitu 70%.  
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Pembahasan terhadap permasalahan peneliti berdasarkan analisis hasil 

penelitian dari kerja kolaborasi antaran peneliti dengan guru  yang terlibat dalam 

kegiatan ini, serta hasil observasi sebelum dan sesudah penelitian yang dibuat oleh 

peneliti yang melakukan tindakan sebagai usaha untuk meningkatkat berhitung 

anak dengan metode papan angkan bergambar. Dari hasil penelitia  dapat 

diketahui bahwa kemampuan berhitung anak meningkat karena anak  dapat 

melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif dan peneliti juga bias mendorong 

anak untuk mengikuti kegiatan dengan suasana yang menyenangkan. 

 

Kesimpulan 

Berdasar hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa dengan 

metode bermain papan angkan bergambar dapat meningkatkan kecerdasan 

kognitif  pada anak kelompok B di Tk Aisyiyah Program Khusus Gantiwarno 

Klaten. Adapun kesimpulanya dapat  dijelaskan sebagai berikut: Kecerdasan 

kognitif anak pada pra siklus 30% tindakan siklus I berpengaruh menjadi 50%, 

artinya meningkat 20%, tindakan siklus II menjadi 75% sehingga total  

kecerdasan kognitif dari pra siklus ke siklus II meningkat  sebesar 45%. 
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