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ABSTRAK 

 

  UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK MELALUI 

BERMAIN DAKON   KELOMPOK B DI R A  AN NISA 1, TURUS, 

KARANGPELEM, KEDAWUNG, SRAGEN  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak 

melalui bermain Dakon  pada anak kelompok B di RA An Nisa` 1 Turus, 

Karangpelem, Kedawung, Sragen Tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) dengan bentuk 

penelitian PTK. Subjek penelitian adalah guru dan seluruh   anak yang berada di  

RA An Nisa` 1 Turus, Karangpelem, Kedawung, Sragen tahun ajaran 2012/2013 

yang berjumlah 25 siswa.  Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah  

wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi 

interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya 

dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 

suatu siklus.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui 

bahwa Peningkatan  kecerdasan kognitif pada anak melalui bermain dakon dapat 

meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kecerdasan 

kognitif  dari sebelum tindakan sampai dengan siklus III yakni rata-rata Sebelum 

tindakan anak sebesar 35,71%, rata-rata pada siklus I mencapai 43,11 %, rata-

rata pada siklus II mencapai 57,4 % rata-rata pada siklus III sebesar 85,71 %. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan bermain dakon dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif  anak. 

. 
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PENDAHULUAN 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

menjelaskan bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, selain 

jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud dapat diselenggarakan 

pendidikan pra sekolah disebut PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 

Jenis jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar menurut UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan anak usia dini 

(PAUD). Melalui PAUD anak dibina dengan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal (Maimunah, 2010: 

15). Sedangkan tujuan PAUD diadakan di Indonesia menurut Maimunah (2010: 

17) adalah yang pertama membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak 

yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga 

memiliki kesiapan pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, 

yang kedua membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di 

sekolah. Melalui program pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan 

mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki, dari aspek fisik sosial, 

moral, emosi, kepribadian dan yang lainnya. Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. 

Salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan di Taman 

Kanak-Kanak adalah kemampuan kognitif dimana lingkup perkembangannya 

terdiri dari pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola, 

konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf. Kemampuan kognitif 

dikembangkan bertujuan agar anak dapat melakukan eksplorasi terhadap dunia 

sekitar melalui panca inderanya. Sehingga dengan pengetahuan yang 

didapatkannya tersebut anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi 

manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus 

memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang 



lain. Menurut Piaget dalam Sujiono (2007: 22) menyatakan bahwa pentingnya 

mengembangkan kemampuan kognitif  pada anak adalah : 

1. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang 

dia lihat, dengar, rasakan, sehingga anak akan memliki pemahaman yang utuh 

dan komprehensif. 

2. Agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian 

yang pernah dialaminya. 

3. Agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam rangka 

menghubungkan satu peristiwa lainnya. 

4. Agar anak memahami berbagai simbol-simbol yang tersebar di dunia 

sekitarnya. 

5. Agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik yang terjadi melalui 

proses alamiah (spontan) ataupun melalui proses ilmiah (percobaan). 

6. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya sehingga 

pada akhirnya dia akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya 

sendiri. 

Di RA An Nisa dalam pembelajarannya juga mengembangkan semua 

aspek-aspek bidang perkembangan yaitu nilai-nilai agama dan moral, fisik, 

bahasa, sosial emosional. Peneliti mengadakan pengamatan proses kegiatan 

belajar mengajar terhadap pengembangan kemampuan kognitif anak. Berdasarkan  

data anak  yang berjumlah 14 anak, menunjukkan bahwa pencapaian hasil belum 

optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1–10 hanya 9 anak dari 14 anak yang dapat 

menyebutkan. 

2. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan hanya 7 anak dari 14 yang 

dapat mengerjakan. 

Kurang optimalnya pencapaian dari indikator di atas peneliti mengamati 

karena ada beberapa hal permasalahan atau kendala yaitu : 

1. Materi kurang menarik, guru kurang mengemas materi yang disampaikan 

dalam bentuk yang menyenangkan. Guru cenderung menyampaikan materi 

seperti mengajar anak sekolah menengah. 



2. Alat/media kurang, peneliti mengamati dalam penyampaian materi guru kurang 

bahkan tidak menggunakan alat/ media. 

3. Suasana lingkungan yang kurang menunjang, guru kurang memperhatikan 

lingkungan terutama dalam kelas yang menunjang dengan materi yang 

disampaikan. 

 

METODE PENELITIAN  

          Bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, karena data yang akan diperoleh/dikumpulkan berupa data yang 

langsung tercatat dari kegiatan di lapangan dengan jenis penelitian berupa 

penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut Suharsini Arikunto (2006: 2-3) 

menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu kegiatan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan.  Penelitian 

ini menggunakan strategi dengan langkah-langkah yang diambil yaitu strategi 

tindakan kelas model siklus karena objek penelitian yang diteliti hanya satu 

sekolah. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah RA A n Nisa 1 Turus, 

Karangpelem, Kedawung, Sragen. Subyek dalam penelitian ini adalah anak 

kelompok B RA An Nisa 1 Turus, Karangpelem, Kedawung, Sragen Tahun 

Ajaran 2012/ 2013 yang berjumlah 14 anak.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian setiap anak dapat diketahui bahwa 

kecerdasan kognitif anak sebelum tindakan sampai dengan siklus ke III 

menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan 35,71%, siklus I sebesar 43,11%, 

siklus II mencapai 57,4 % dan pada siklus III sebesar 85,71%. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan oleh peneliti peningkatan kecerdasan konitif  dipengaruhi 

oleh motivasi dan reward. Melalui kegiatan bermain dakon anak dapat 

mengekpersikan keinginannya dalam bermain dakon yang diinginkan oleh anak. 

Sesuai dengan pendapat Jerome Burner dalam Siti Rahayu dkk 

(2006:220) memberikan penekanan pada fungsi bermain sebagai sarana 



mengembangkan kreativitas dan flesibilitas. Dalam bermain yang lebih penting 

bagi anak adalah makna bermain bukan hasil akhirnya. 

Adapun peningkatan kecerdasan kongitif pada siklus tidak menunjukkan 

suatu kestabilan. Dimana prosentase peningkatan sebelum tindakan sampai siklus 

I mencapai 43,11 %, dari siklus I sampai siklus II peningkatan sebesar 57,4 %. 

Disini diketahui  bahwa  sebelum  tindakan  sampai siklus I mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena pada awal-awal 

pertemuan  ketertarikan anak masih sangat tinggi, mereka sangat semangat dan 

antusias terhadap kegiatan bermain dakon yang disampaikan.  Adapun untuk 

peningkatan dari siklus II ke siklus III juga mengalami peningkatan walapun  

hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa anak yang masih  

kurang memperhatikan dan kurang tertarik. Antusias anak sendiri lebih besar 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bermain dakon. 

Menurut Newman dan Newman dalam Soemiatri Patmodewo (2005:103), 

pengertian bermain tidak dapatdi lepaskan dari sudut pandang teori yang 

mendasari fungsinya. 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif 

anak disetiap siklusnya mengalami peningkatan dengan adanya motivasi dan 

reward yang diberikan pada anak pada saat kegiatan berlangsung. Terdapat 

beberapa anak yang tidak mengalami peningkatan karena anak tersebut kurang 

tertarik dengan bemain dakon. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah  diuraikan pada BAB IV, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesimpulan Teoritis 

Kemampuan kongitif pada anak perlu dikembangkan sejak dini. Kemampuan 

kognitif meningkatkan kemampuan akademis. Kemampuan kognitif 

dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah permainan pengajaran yaitu 

permainan dakon. Permainan dakon mempunyai peranan sangat penting dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif. Dalam hal ini permainan dakon 



memberikan anak kebebasan untuk dapat bermain bebas dengan temannya 

dalam satu kelompoknya, dengan alat dan bahan yang terbatas peningkatan 

kemampuan kognitif  anak semakin bertambah kuat dengan pemberian reward 

serta memotivasi anak untuk selalu tetap aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Kesimpulan Penelitian 

Peningkatan  kecerdasan kognitif pada anak melalui bermain dakon dapat 

meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kecerdasan 

kognitif  dari sebelum tindakan sampai dengan siklus III yakni: 

  a. Rata- rata Sebelum tindakan anak sebesar 35,71%, 

b.Rata- rata Pada siklus I mencapai           43,11 %  

c.Rata- rata Pada siklus II mencapai         57,4 %  

d.Rata- rata Pada siklus III sebesar          85,71 %. 

Oleh karena itu kegiatan bermain dakon dapat meningkatkan kecerdasan 

kognitif  anak. 
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