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Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah” Rendahnya perkembangan kognitif anak usia 
5-6 tahun(Kelompok B) di TK.First one school. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui penerapan tehnik jarimatika terhadap peningkatan perkembangan kognitif anak usia 
5-6 tahun. 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak dikelompok B TK First One school Medan yang 
berjumlah 25 anak yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 12 anak perempuan tahun ajaran 
2013/2014. Pelaksanaan PTK ini dilakukan dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan/observasi dan refleksi. Masing-masing dilaksanakan 2 kali 
pertemuan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan menggunakan lembar observasi 
untuk mengukur tingkat perkembangan kognitif anak. Lembar observasi meliputi aktivitas guru 
dan siswa dalam proses pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan dengan memakai 
analisis data persentase.Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) pengenalan 
konsep bilangan angka pada anak masih kurang (2) anak belum mampu menunjuk bilangan 1-20 
secara acak. (3) guru kurang mampu menggunakan media yang bervariasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengenalan konsep bilangan angka 1-20 dan mampu menunjuk 
angka 1-20 secara acak pada anak usia 5-6 tahun melalui tehnik jarimatika di TK First One 
School Medan. 

Penelitian ini menggunakan tehnik jarimatika untuk meningkatkan perkembangan kognitif 
anak pada materi pengenalan konsep bilangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
observasi belajar anak pada saat siklus I pertemuan I dengan rata-rata 48% jumlah anak yang 
aktif pada setiap indikator menunjukkan bahwa peningkatan kognitif  anak masih sangat rendah 
Pada siklus I pertemuan II aktivitas belajar anak dengan rata-rata 57% juga dalam kategori 
rendah tapi sudah mengalami peningkatan  Sedangkan pada siklus II pertemuan I secara 
keseluruhan 69% dan pada siklus II pertemuan II secara keseluruhan mencapai 71%. Maka dapat 
dikatakan bahwa pada siklus II aktivitas belajar anak mengalami peningkatan dibandingkan 
kondisi pada siklus I. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran siklus II 
dapat meningkatkan pengenalan konsep bilangan angka 1-20. Oleh karena itu, kegiatan melalui 
pembelajaran tehnik jarimatika dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan  
pengenalan konsep bilangan di TK First One School Medan 
 

 

 

 


