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Masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan kognitif anak usia 4-5 

tahun masih rendah sehingga perlu di tingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah penggunaan alat peraga menara cerdas dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak. Penelitian ini dilaksanakan di TK Pelangi Bayangkara, 

jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas.  

 

 Subjek dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah anak  kelas A 

(Matahari) di TK Pelangi yang berjumlah 18 orang Tahun Ajaran 2012 – 2013. 

Penentuan kelas ini diambil berdasarkan hasil pengamatan terhadap kelas yang 

akan ditelitidan peneliti melihat rendahnya kemampuan kognitif anak masih 

rendah khususnya pada kegiatan menyusun kotak-kotak, serta kurangnya media 

dalam pembelajaran yang dilaksanakan guru pada anak di kelas ini serta guru 

kurang bervariasi menggunakan metode, sehingga anak kurang termotivasi dalam 

belajar. Pelaksanaan PTK dilakukan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 

tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Tehnik pengumpulan 

data yang digunakan adalah lembar observasi, observasi meliputi aktivitas guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

Hasil penelitian pada  siklus I  menunjukan bahwa sebanyak 3 orang anak  

yang termasuk pada katagori  sangat baik(16%), sebanyak 5 orang tergolong 

baik(22%), dan sebanyak 4 orang anak tergolong cukup(27%), 6 orang anak  

kurang. Hal ini menunjukan bahwasanya hasil belum mencapai criteria ke 

bersasilan, sehingga perlu di adakan perbaikan pada siklus II . Setelah tindakan 

siklus II dilakukan, maka terdapat 7 orang anak yang termasuk pada katagori 

sangat baik(BS)dengan persentase 75% sebanyak 9 0rang anak tergolong baik(B) 

dengan persentase 50%,sebanyak 2 orang tergoilong cukup (C) dengan persentase 

11%. Hasil temuan penelitian tersebut di atas  diperoleh kesimpulan bahwa 

dengan menggunakan alat peraga menara cerdas dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia 4-5 tahun di TK Pelangi Bayngkara Medan hal ini dapat di lihat 

dari 18  orang  jumlah anak yang  kemampuan kognitipnya tergolong baik adalah 

sebanyak 12 orang anak75%. 

Hasil temuan penelitian tersebut di atas diproleh kesimpulan bahwa 

dengan menggunakan alat peraga menara cerdas dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif anak usia 4-5 tahun di TK Pelangi Bayangkara Medan. hal ini dapat di 

,lihat dari 18 orang jumlah anak yang kemampuan kognitifnya tergolong sangat 

baik adalah sebanyak 14 orang anak(77,7%)   

 


