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Abstract 

 

Marsini, A5I130007. Improve cognitive abilities over Finger Painting on children 

in group B TK Pertiwi Sitirejo Tunjungan Blora Academic Year 2015/2016. The 

Faculty of Education, University of Muhammadiyah Surakarta, 2015. 

The purpose of this research is to improve the cognitive abilities of children aged 

5-6 years through the activities of finger painting in kindergarten Pertiwi sitirejo 

Tunjungan Blora Academic Year 2015/2016. This study is a class act consisting of 

planning, act of observation, and reflection by the application of finger painting 

activities performed two cycles. The research measured from the observation and 

documentation of each cycle. From the research there was an increase in 

children's cognitive ability to know the color of 35% to 71% and increased in the 

second cycle to 89%. Based on kindergarten children's cognitive Pertiwi Sitirejo 

Tunjungan Blora Academic Year 2015/2016. 
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Abstrak 

 

Marsini, A5I130007. Meningkatkan kemampuan kognitif melalui Finger Painting 

pada anak kelompok B TK Pertiwi Sitirejo Tunjungan Blora Tahun Ajaran 

2015/2016. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

surakarta, 2015. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 

5-6 tahun melalui kegiatan finger painting di TK Pertiwi sitirejo Tunjungan Blora 

Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan tindakan kelas yang terdiri 

dari perencanaan, tidakan observasi, dan refleksi dengan penerapan kegiatan 

finger painting yang dilakukan dua siklus. Penelitian diukur dari hasil observasi 

dan dokumentasi setiap siklusnya. Dari hasil penelitian terjadi peningkatan 

kemampuan kognitif anak anak dalam mengenal warna dari 35% menjadi 71% 

dan makin meningkat di siklus kedua menjadi 89%. Berdasarkan kognitif anak di 

TK Pertiwi Sitirejo Tunjungan Blora Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

Kata kunci ; Finger Painting, Kognitif.  
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4. PENDAHULUAN  

Dalam kurikulum TK Pertiwi Sitirejo dituntut agar anak dapat 

meningkatkan kognitif siswa melalui seni. Siswa tidak hanya diharapkan 

mampu menyebutkan warna saja, tetapi juga menghasilkan warna primer. 

Akan tetapi dilapangan banyak siswa yang belum mengetahui akan jadi apa 

ketika warna satu dicampur dengan warna dua dalam kasus ini sistem ceramah 

tidak akan menarik minat anak perlu adanya upaya inovasi dalam 

pembelajaran anak supaya anak terlibat langsung dan mengalami pengalaman 

langsung. Hal ini agar anak mampu bereksperimen dengan warna dan 

menemukan sendiri jawaban atas pernyataan yang dilontarkan kepada mereka. 

Hal ini juga akan meningkatkan kreatifitas dan daya imajinasi anak serta 

mampu menuangkan dalam bentuk warna lukisan mereka.  

Finger painting adalah kegiatan melukis dengan tangan dan bahan 

yang disediakan sebelumnya. Kegiatan ini menuntut aagar anak mampu 

menghasilkan warna lain yang berasal dari primer yaitu merah, kuning dan 

biru. Finger painting adalah metode yang sangat tepat agar anak terlibat secara 

langsung dengan warna. Maka dari hasil penelitian kegiatan Finger Painting 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada anak kelompok B TK Pertiwi 

sitirejo Tunjungan Blora Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

5. METODE PENELITIAN  

Penelitian tindakan kelas dengan manyusun rencana untuk melakukan 

perbaikan hasil belajar anak meningkat, dengan menggunakan metode finger 

painting dan dilakukan observasi diperoleh hasil penlitian diskriptif 

kuantitatif.  

 

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat kemampuan kognitif melalui 

finger painting anak didik kelompok B TK Pertiwi Sitirejo. Diadakan pengamatan 

kegiatan finger painting untuk mengetahui kemampuan anak mengenal warna 

kemudian diketahui sejauh mana anak mencapai indikator yang telah ditentukan 
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kurikulum TK Pertiwi sitirejo. Hasil observasi menunjukkan belum mencapai 

standar ketuntasan maka diadakanlah kegiatan berikutnya dengan penelitian 

tindakan kelas dengan Siklus I. Dari  hasil pengamatan yang diperoleh saat Pra 

siklus, dan guru menyusun rencana pelaksanaan tindakan pada Siklus I dengan 

memberikan tindakan finger painting kepada anak. Siklus I dilakukan : Senin, 21 

septemebr 2015 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari selasa 22 September 

2015. Untuk membenahi perolehan pencapain indikator yang diharapkan dengan 

kegiatan finger painting untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan 

indikator : Anak dapat menyebutkan warna-warna, membedakan warna terang dan 

warna gelap, mencampur warna untuk menghasilkan warna-warna baru untuk 

digunakan finger painting, mengelompokkan warna-warna dengan rekapitulasi 

pada kemampuan kognitif melalui finger painting : 

- Mulai berkembang 12 anak  60% 

- Berkembang sesuai harapan 5 anak 32% 

- Berkembang sangat baik 2 anak  8% 

- Diperoleh grafik  

 

Gambar Grafik Siklus 1 
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Finger painting hasailnya sangat memuaskan dengan rekapitulasi sebagai 

berikut : 

- Mulai berkembang 2 anak  8% 

- Berkembang sesuai harapan 5 anak  32% 

- Berkembang sangat baik 12 anak   60% 

- Diperoleh grafik Siklus I dan Siklus II 

Gambar Grafik Siklus 2 

  

 

7. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisa pelaksanan tindakan di TK Pertiwi Sitirejo 

Tunjungan Blora dalam dua siklus dengan Finger painting anak dnegan mudah 

mengenal warna, mencampur warna, menciptakan warna-warna baru, 

membedakan warna-warna dan meningkatkan kognitif anak.       
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8. Persantunan 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari bimbingan bantuan maupun kerja 

sama dari pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno. Dekan Fakultas dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin 

kepada kami sehingga dapat di selesaikan penelitian ini.  

2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum. selaku Ketua PSKGJ PAUD 

yang telah memberikan bantuan atas kelancaran penelitian.  

3. Bapak Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd. AUD selaku pembimbing yang telah 

bersedia dengan tulus membimbing dan memberi petunjuk serta saran-

saran yang sangat berguna bagi penulis.  

4. Dosen di FKIP PAUD Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 

berikan bekal dan pengetahuan kepada penulis hingga bermanfaat sampai 

penelitian ini selesai.  

5. Pihak STAIN beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas hingga 

penelitian ini selesai.  

6. Kepada Kepala TK Pertiwi Sitirejo Tunjungan Blora yang telah memberi 

ijin penelitian di TK yang dipimpin . 

7. Rekan-rekan semua yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang sudah 

bayak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.  

 

Semoga mendapat ridho dan balasan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa 

penelitian ini masih  jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. 

 

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.   
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