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ABSTRAK 
 
 

Winda Andasari, NIM 1103313022, “Meningkatkan Kemampuan Kognitif 
Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Model Pembelajaran Numbered Heads 
Together (NHT) di TK AN-NISA Medan Tahun Ajaran 2012/2013” 
 
 

Pada anak usia dini ada beberapa aspek perkembangan yang harus di 
stimulus, salah satunya adalah perkembangan kognitif. Kognitif adalah suatu 
proses berpikir. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan 
(inteligensi) seseorang. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kognitif 
anak yaitu melalui model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) merupakan model pembelajaran 
yang melibatkan lebih banyak anak dalam menelaah materi yang tercakup dalam 
suatu pelajaran dan mengecek pemahaman anak terhadap materi pembelajaran 
yang diajarkan guru. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah kurangnya kemampuan anak 
dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan guru. Sebagian besar anak 
masih belum dapat mengenal angka, huruf dan warna dengan baik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
kognitif anak usia 5-6 tahun melalui model pembelajaran Numbered Heads 
Together (NHT) di TK AN-NISA Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Objek penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan kognitif 
anak usia 5-6 tahun di TK AN-NISA Medan. Subjek penelitian adalah anak kelas 
B Pelangi yang berjumlah 12 orang. Proses penelitian dilakukan dalam 2 siklus. 
Pengumpulan data menggunakan lembar observasi. 

Hasil analisa setelah diberikan tindakan pada siklus I dengan 
menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) didapat 2 
orang anak (16,67%) yang memiliki kemampuan kognitif baik sekali, 5 orang 
anak (41,67%) yang memiliki kemampuan kognitif baik, dan 5 orang anak 
(41,67%) yang memiliki kemampuan kognitif cukup. Pada siklus ini persentase 
kemampuan klasikal belum tercapai. 

Hasil analisa pada siklus II, dari 12 orang anak terdapat 9 orang anak 
(75%) yang memiliki kemampuan kognitif baik sekali, 1 orang anak (8,33%) 
memiliki kemampuan kognitif baik, 2 orang anak (16,67%) memiliki kognitif 
cukup. Tidak ada anak yang memiliki kemampuan kognitif kurang baik. Pada 
siklus ini persentase kemampuan klasikal anak sudah tercapai yaitu sebesar 
83,3%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa melalui model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan kemampuan 
kognitif anak 5-6 tahun di TK AN-NISA Medan tahun ajaran 2012/2013. 
 


