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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KOGNITIF MENGENAL 

BENTUK-BENTUK GEOMETRI MELALUI BERMAIN 

DENGAN MEDIA BALOK TK PLOSOKEREP 3 

KECAMATAN KARANGMALANG SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
Siti Fathonah, A53H111108. Prodi Pendidikan Guru - Pendidikan Anak 

Usia Dini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014. 
 
Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak bisa ditentukan dari keberhasilan 
pelajaran yang dilakukan di kelas dan dilingkungan sekitarnya,  oleh karena itu 
harus ditetapkan strategi pembelajaran yang tepat. Anak Taman Kanak kanak 
adalah sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Anak 
usia dini merupakan masa yang sangat tepat untuk menggali segala potensi 
kecerdasan sebanyak- banyak. Penelitian ini bertujuan untuk Pengembangan 
kemampuan kognitif mengenal bentuk- bentuk geometri dengan bermain media 
balok  pada anak kelompok B di TK Plosokerep 3 Kecamatan Karangmalang 
Kabupaten Sragen tahun 2013/2014. Penelitian ini bersifat Penelitian Tindakan 
Kelas ( PTK ). Subyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B yang terdiri 
dari 30 siswa. Data yang dikumpulkan adalah dengan observasi dan catatan 
lapangan dengan teknik analisis komparatif dan kritis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  kemampuan membaca permulaan anak pada pra siklus 
sebesar 30 %, setelah dilakukan tindakan siklus I menjadi 60 % dan pada siklus II 
menjadi 80 % total peningkatan mencapai 50 %. Sehingga berdasarkan analisis 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan bermain dengan media balok dapat 
mengembangkan kemampuan kognitif  kelompok B TK Plosokerep 3  Kecamatan 
Karangmalang Kabupaten Sragen tahun 2013/ 2014.  
 
 
Kata kunci : kemampuan kognitif, mengenal bentuk - bentuk geometri, bermain 

balok 
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PENDAHULUAN    

              Salah satu ahli perkembangan kognitif  terkemuka, Jean Piaget (1806  

1980), mengintegrasikan elemen  elemen spikolok, biologi, filosofi, dan logika 

dalam memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang bagaimana 

pengeahuan bisa di peroleh individu. Salah satu  prinsip mendasar dalam 
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teoriya adalah bahwa pengetahuan di bangun melalui kegiatan/aksi 

pembelajaran (knowledge is constructred through the action of the learner). 

 Pieaget(18061980),mengemukakan pendapatnya bahwa perubahan 

perkembangan anak bukan ditentukan oleh faktor  genetik dan hanya 

merepresentasikan cara berpikir anak  yang  menyeluruh. Menurut Pieaget, 

anak secara konstan mengeksplorasi serta memanipulasi lingkungan dan 

membangun stuktur baru yang lebih elaboralif. 

 Adapun perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh  Suharnan 

dalam Darsinah(2011:5-7) bahwa perkembangan kogniti ( cognitive 

development ) adalah tahap –tahap perkembangan kognitif manusia mulai dari 

usia anak- anak sampai dewasa, mulai dari proses- proses berpikir secara 

konkrit atau melibatkan yang abstrak dan logis. Proses kognitif meliputi 

ingatan, simbul, penalaran dan pemecahan persoalan.  

  Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak bisa ditentukan dari         

keberhasilan pelajaran yang dilakukan di kelas dan dilingkungan sekitarnya,  

oleh karena itu harus ditetapkan strategi pembelajaran yang tepat. Menetapkan 

strategi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik ini harus 

mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya adalah kurikulum, psikologi, 

perkembangan dan karakter anak, sarana dan prasarana yang tersedia, dan 

media pengajaran. 

  Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di TK  Plosokerep 3 

Karangmalang Sragen ini masih monoton. Setiap hari pasti anak diberi 

kegiatan menulis, membaca dan berhitung hanya dengan buku kegiatan saja 

demi mencapai target persiapan masuk SD. Tiap anak harus menyelesaikan 

tugas secara individual yang telah diberikan guru tanpa ada kegiatan yang bisa 

meningkatkan kemampuan kognitif anak yang lebih menonjol karena tanpa 

menggunakan alat peraga nyata. 

  Agar siswa dapat belajar dengan efektif serta tergali semua 

kemampuannya terutama kemampuan kognitifnya, maka perlu memilih 

metode pembelajaran yang sesuai, dengan hasil yang akan dicapai, bervariasi, 

tepat guna, serta tidak lepas dari peran aktif siswa dengan mengubah 
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paradikma pembelajaran. Metode pembelajaran seyogyanya disesuaikan 

dengan dunia anak, maupun memacu keberanian dan emosi anak untuk berani 

berbicara, melakukan suatu interaksi dengan teman yang lain dan mampu 

berkreasi. Pembelajaran hendaknya member kesempatan pada anak untuk 

terlibat secara aktif dalam kegiatan. 

      Media pembelajaran yang baik sangat diperlukan untuk mencapai 

pembelajaran yang berkualitas tinggi. Media yang digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif harus berdasarkan asumsi bahwa 

kondisi pemelajaran dan tujuan pembelajaran yang berbeda memerlukan 

media yang berbeda pula. Asumsi ini banyak diabaikan oleh guru yang 

berakibat pada rendahnya pemahaman yang di terima anak saat mengikuti 

pembelajaran di sekolah. 

  Salah satu contoh proses belajar sambil bermain yang diterapkan di 

TK  Plosokerep 3 Karangmalang Sragen adalah dengan menggunakan media 

balok. Dalam pelaksanaannya anak disuruh membangun dari bermacam-

macam bentuk balok dan memiliki beragam warna sehingga menjadi berbagai 

bentuk gedung atau bangunan sesuai pemikiran anak dan yang diketahui anak 

dilingkungan sekitar. 

   Berdasarkan pengamatan penulis, tingkat kemampuan kognitif 

mengenal bentuk- bentuk geometri anak Taman Kanak- kanak Plosokerep 3, 

Kecamatan Karangmalang, Sragen, sangat bervariase. Artinya ada anak yang 

sudah mampu membedakan bentuk geometri dan ada yang baru mengerti 

bentuk bentuk geometri, dan ada yang sulit untuk membedakan bentuk bentuk 

geometri. Padahal inti pengembangan kemampuan kognitif ini yaitu 

mengembangkan daya pikir serta kreativitas anak. Pengembangkan kualitas 

pendidikan Taman Kanak kanak, ditentukan beberapa faktor penentu 

keberhasilan, yaitu melalui bermain balok untuk mengembangkan kemampuan 

kognitif mengenal bentuk- bentuk geometri.  

   Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah pengembangan 

kemampuan kognitif mengenal bentuk- bentuk geometri melalui bermain 
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dengan media balok  TK Plosokerep 3  Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen Tahun 2013/ 2014.  

METODE PENELITIAN  

   Tempat penelitian ini dilakukan pada anak Kelompok B TK Plosokerep 

3 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, yang beralamatkan di 

Plosokerep Karangmalang Sragen. Waktu penelitian dilakukan dari bulan 

Desember 2013 sampai bulan Januari 2014. Subyek penelitian ditetapkan pada 

pada anak kelompok B dengan jumlah siswa 30 anak, dengan 12 anak laki- laki 

dan 18 anak perempuan. Adapun model PTK yang disajikan dalam penelitian 

ini adalah model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart dalam 

Arikunto (2006:97-100) yang diterapkan melalui 4 tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Apaila tindakan ini belum berhasil  

maka perlu dilakukan tindakan selanjutnya. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah  observasi, catatan lapangan dan  

dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman observasi untuk kemampuan anak, untuk kemampuan guru dan 

format catatan lapangan dan foto. Faliditas / keabsahan data bersumberdari 

sudut pandang guru dan kepala sekolah, dan dilakukan pengamatan secara 

langsung pada subyek penelitian maupun kepada guru, indikator kinerja 

diambil dari rata- rata prosentase kemampuan kognitif mengenal bentuk- 

bentuk geometri  pada pra siklus 30 %, siklus I menjadi 60 % dan siklus II 

menjadi 80 %. Teknik analisi data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis komparatif. Dan teknik analisis kritis, yaitu mengungkap kelemahan 

dan kelebihan pelaksanaan tindakan. Hasilnya untuk dasar tindakan berikutnya. 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN          

Hasil Penelitian  

  Penelitian pada anak kelompok B untuk pengembangan  kemampuan 

kognitif mengenal bentuk- bentuk geometri melalui bermain dengan media 

balok yang dilakukan dalam 2 siklus, tiap siklus dilakukan 2 pertemuan yang 

dilaksanakannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu jam 07.15 

WIB – 10.15 WIB atau pada inti ke 2. 
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   Pada pra siklus baru anak 10 anak yang kemampuannya berkembang 

sesuai harapan atau 30 %. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I kemampuan 

membaca permulaan anak berkembang mencapai 60 % atau baru 20 anak yang 

perkembangannya mencapai target. Hal ini disebakan anak masih belum paham 

terhadap apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan membaca permulaan 

dan kurang jelas guru dalam memberikan penjelasan.  

   Dari data evaluasi pada siklus I maka ditindak lanjuti dengan 

pelaksanaan siklus ke-II. Dari siklus ke-II diperoleh prosentase keberhasilan     

80 % atau 26 anak membaca permulaan sudah berkembang sangat pesat. Hal 

ini menunjukkan kemampuan membaca permulaan anak dari siklus sampai 

pelaksanaan siklus II hasilnya mencapai 56 %.                                                     

Pembahasan    

   Berdasarkan cara pengembangan  kemampuan kognitif mengenal 

bentuk- bentuk geometri  anak dapat ditingkatkan dengan penerapan bermain 

balok, teori tersebut sudah diterapkan dan kemampuan kognitif mengenal 

bentuk- bentuk geometri anak dapat ditingkatkan dengan penerapan bermain 

balok. Teori  tersebut sudah diterapkan dan dilaksanakan pada TK Plosokerep 

3 Kecamatan Karangmalang Sragen dari siklus I dan siklus II. Hasilnya telah 

membuktikan bahwa dengan kemampuan kognitif mengenal bentuk- bentuk 

geometri melalui bermian balok dapat mengembangkan daya pikir anak. 

                 Keberhasilan pengembangan dapat dilihat baik anak didik antara lain : 

yaitu sebelum diadakan tindakan penelitian, anak mengalami kesulitan dalam 

belajar kognitif. Anak merasa bosan dan jenuh sehingga anak sering malas 

apabila diajak  belajar mengenal bentuk- bentuk geometri. Namun setelah anak 

diperlihatkan dengan bentuk balok yang berwarna- warni anak senang dan 

tertarik, anak tidak lagi mnegalami kesulitan dalam berinteraksi dengan rekan- 

rekannya apabila dilakukan sambil  bermain balok sehingga semua anak dapat  

ikut berpartisipasi aktif.  

   Teori tersebut telah diterapka di TK Plosokerep 3 Karangmalang 

Sragen tahun 2013/2014 dapat berkembang optimal. Keberhasilannya dapat 

dilihat baik dari peserta didik maupun dari gurunya. Hasil penelitian 



6 

 

perkembangan kognitif mengenal bentuk – bentuk geometri  anak pada siklus I 

sebesar 60 % dan siklus II menjadi 80 %,. Kemampuan guru dalam penerapan 

bermain dengan media balok pada siklus I mencapai 45 % dan pada siklus II 

menjadi 75 %, sehingga  dapat diketahui bahwa dengan penerapan bermain 

dengan media balok dapat mengembangkan kemampuan kognitif mengenal 

bentuk – bentuk geometri TK Plosokerep 3 Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen tahun 2013/ 2014.   

SIMPULAN  

   Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan kelas ini diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : Pengembangan kemampuan kognitif mengenal bentuk – 

bentuk geometri TK Plosokerep 3 Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen dapat dikembangkan melalui bermain dengan media balok. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil prosentase pencapaian perkembangan pada siklus I 

dengan dengan hasil 60 %, dan siklus II mencapai 80 %. Dengan demikian 

maka penelitian ini dinilai berhasil karena hasilnya melebihi dari prosentase 

ketuntasan yaitu 79 %. 

   Dengan adanya kesimpulan di atas maka implikasi yang timbul dalam 

penelitian ini adalah secara umum bermain dengan media balok dapat 

mengembangkan  kemampuan kognitif mengenal bentuk- bentuk geometri. 

Secara khusus bermain dengan media balok dapat diterapkan dalam upaya 

pengembangan  kemampuan kognitif mengenal bentuk- bentuk geometri TK 

Plosokerep 3 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen tahun 2013/ 2014.  
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