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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menderkripsikan pelaksanaan dan capaian perkembangan kognitif anak
pada mengenal lambang huruf dengan menggunakan variasi metode bercakap-cakap, Make A Match dan
Talking Stick. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan tahapan perencanaan,
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan 3 kali pertemuan. Pengumpulan data
yaitu melalui observasi terhadap aktivitas guru, aktivitas anak, serta hasil perkembangan anak. Subyek
penelitian adalah anak Kelompok A TK Nusa Indah Kabupaten Barito Kuala tahun ajaran 2016/2017
semester 2. Hasil dari penelitian dengan menerapkan variasi metode bercakapcakap,Make A Match dan
Talking Stick ini dapat mencapai indikator keberhasilan akivitas guru, aktivitas anak dan hasil capaian
perkembangan.© 2017 j-PPras. All rights reserved
Kata kunci: Bercakap-cakap, make a match dan talking stick, kognitif, mengenal huruf
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A. Pendahuluan
Pendidikan sangat penting bagi sumber daya
manusia, Dalam bidang pendidikan seorang anak dari
lahir memerlukan pelayanan yang tepat dalam
pemenuhan kebutuhan pendidikan disertai dengan
pemahaman mengenai karakteristik anak sesuai
pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat
membantu dalam menyesuaikan proses belajar bagi
anak dengan usia, kebutuhan, dan secara intelektual.
Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam UndangUndang Sistem
Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan
bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensial dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara (Masitoh, 2009:1.4).
Adapun pendidikan dimulai dari jenjang yang
paling dasar yaitu pendidikan anak usia dini yang
mana pada jenjang tersebut pendidikan karakter,
pertumbuhan dan perkembangan pun dimulai
ditanamkan.
Menurut pakar pendidikan, pendidikan anak usia
dini ialah suatu proses pembinaan tumbuh kembang
anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh,
yang mencakup aspek fisik dan nonfisik, dengan
memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani
dan rohani (moral dan spriritual), motorik, akal pikir,
emosional, dan sosial agar anak dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal (Fadillah, 2012:62).
Jadi, pendidikan anak usia dini ini adalah suatu
pendidikan
yang
sangat
penting
untuk
mengembangkan pertumbuhan anak secara langsung
dari anak lahir sampai dengan enam tahun. Sehingga
pendidikan anak usia dini sangat berperan aktif dalam
membantu anak untuk meningkatkan pertumbuhan
dan perkembangan seluruh aspek.
Masa anak usia dini sering disebut usia emas
(golden age) karena pada masa inilah yang
menentukan seluruh aspek perkembangan. Salah satu
aspek perkembangan yang berkembang pada masa itu
adalah perkembangan kognitif.
Kognitif adalah suatu proses berfikir, bernalar dan
memecahkan masalah memperoleh pengetahuan atau
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yang dibutuhkan untuk mengunakan pengetahuan.
Kognisi dapat dipandang sebagai kemampuan yang
mencakup segala bentuk pengenalan, kesadaran,
pengertian yang bersifat mental pada diri individu
yang digunakan dalam interaksinya antara
kemampuan pontensial dalam lingkungan kehidupan
sehari-hari yaitu mempelajari mengamati, menilai dan
memikirkan (Desmita, 2012:103).
Dipertegas oleh pendapat Piaget (Suyadi, 2010:79)
pengetahuan dibangun melalui kegiatan atau aktivitas
pembelajaran, khususnya pada anak usia dini
dinyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh
melalui eksplorasi, manipulasi, dan konstruksi secara
elaboratif, jadi kognitif ini sangat mempunyai peranan
penting bagi keberhasilan anak dalam capaian
perkembangan sebagian aktivitas belajar besar selalu
berhubungan dengan mengingat dan berfikir.
Perkembangan kognitif ini sangat diperlukan untuk
pengembangan kemampuan kognitif. Misalnya
mengelompokkan mengenal bilangan, mengenal
huruf, mengenal ukuran, mengenal konsep ruang,
mengenal pola, dan lain-lain yang bisa diterapkan
kehidupan sehari-hari (Jawati, 2013:253).
Pada kenyataan yang terjadi pada anak kelompok
A TK Nusa Indah kabupaten Barito kuala. Ketika
anak disuruh menunjukkan lambang huruf anak tidak
mampu mengenal lambang huruf dengan benar.
Hanya 3 dari 16 orang anak (18,75) yang mendapat
bintang (*** )3 dari 16 anak (18,75) mendapat
bintang (****) 4 dari 16 anak yang mendapat bintang
(**) dan 6 anak yang mendapat bintang (*). Jadi ada 6
orang anak (37,5%) yang mampu mengenal huruf
sederhana dan masih 10 orang anak (62,5%) yang
belum mampu mengenal lambang huruf dan masih
belum mencapai tingkat perkembangan sesuai
harapan.
Apabila hal ini dibiarkan maka kemampuan anak
dalam mengenal lambang huruf akan menimbulkan
masalah yaitu terhambatnya perkembangan kognitif
atau daya ingat anak untuk memasuki pendidikan
lebih lanjut dan perlu adanya tindak lanjut perbaikan
proses pembelajaran untuk mencapai perkembangan
yang optimal.
Untuk mengoptimalkan capaian perkembangan
aspek kognitif anak, maka diperlukan pemilihan
strategi, model da media pembelajaran yang tepat
digunakan dalam pengembangan aspek kognitif anak
di PAUD. Metode bercakap-cakap dipilih karena anak
dapat berinteraksi langsung menggunakan gambar
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huruf yang ditunjukan oleh guru. Sejalan dengan yang
dikemukakan oleh (Moeslichatoen, 2004:91-94)
bahwa kegiatan bercakap-cakap merupakan salah satu
aktivitas untuk meningkatkan perkembangan kognitif
anak. Dalam bercakap-cakap tiap anak yang terlibat
dalam kegiatan itu ingin membicarakan segala sesuatu
yang anak ketahui, dimiliki, dan yang dialami kepada
anak lain atau gurunya. Selain itu juga dipilih model
pembelajaran Make A Match ini anak dapat berperan
aktif untuk bergerak mencari pasangan dengan kartu
yang sesuai dengan jawaban atau pertanyaan dalam
kartu. teknik keunggulan yaitu anak mencari pasangan
sambil belajar mengenai suatu konsep dalam suasana
menyenangkan. melalui model Make A Match
aktivitas belajar anak dapat mengembangkan
kemampuan kognitif anak (Shoimin, 2014: 98).
Menurut
Shoimin
(2014:198)
Strategi
pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat
siapa yang memengang tongkat wajib menjawab
pertanyaan dari guru setelah peserta didik
mempelajari materi pokok. Jadi model pembelajaran
Talking Stick adalah model pembelajaran kooperatif
yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar anak
dengan media tongkat untuk melakukan proses tanya
jawab dalam pelajaran. jadi melalui permainan
tongkat anak akan tertarik untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran.

B.

Metodologi

Metodologi merupakan pedoman dalam mencapai
tujuan penelitian (Dalle, 2010). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualintatif dengan jenis
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pemilihan
pendekatan dan jenis penelitian ini didasarkan pada
tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengumpulkan
data, memperbaiki serta meningkatan kualitas proses
pembelajaran. Suriansyah (2013) mengemukakan
bahwa penelitian tindakan kelas merupakan salah satu
jenis penelitian yang dapat dilakukan oleh guru atau
pengajar sebagai pengelola program pembelajaran
dikelas. Pendapat senada dikemukan Nurhidayah
(2013) bahwa Penelitian Tindakan Kelas adalah
sebuah kajian ilmiah dari suatu penelitian yang
diupayakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan
praktik dan proses pendidikan dalam pembelajaran,
berdasarkan hasil refleksi guru dan anak mengenail
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hasil dan tindakan-tindakan perbaikan yng dianggap
mampu memecahkan masalah pendidikan.
Arikunto (2011:17) menyebutkan bahwa empat
langkah penting dalam penelitian tindakan kelas: (1)
perencanaan (planning); (2) pelaksanaan (acting); (3)
pengamatan (observing); (4) refleksi (Reflektion).
Keempat tahap tersebut akan membentuk sebuah
siklus. Siklus adalah satu putaran kegiatan be runtun
yang kembali kelangkah semula.
Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini
berupa berupa d ata kualitatif. Data kualitatif
merupakan data diperoleh dari hasil penelitian tentang
minat atau suasana kelas dan data yan g berkenaan
dengan aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar
yang menghasilkan data deskriftif.
Dalam implementasi di lapangan, pendekatan ini
sangat cocok digunakan untuk melakukan penelitian
terhadap kemampuan kognitif anak dalam mengenal
lambang huruf karena disini peneliti akan mengamati
perilaku guru, minat serta perilaku anak. se hingga
sangat cocok menggunakan pendeka tan kualitatif
yang lebih menekankan kedalam informasi.
Data yang dikumpulkan maka,tahap selanjutnya
adalah menganalisis data yang diperoleh. Dalam PTK
yaitu, data kualitatif yaitu, data berupa in formasi hasil
pengamatan aktivitas guru, dan anak selama proses
pembelajaran berlangsung mulai dari kegiatan awal,
kegiatan inti dan kegiatan akhir dengan menerapkan
variasi metode bercakap-cakap, Ma ke A Match dan
Talking Stick. Akt ivitas guru dikatakan berhasil
apabila h asil observasi guru dalam pelaksanaan la
ngkah model mencapai skor maksimal 25 dan
presentase nya > 83% dengan kategori baik. Aktivitas
anak dikatakan berhasil ap abila secara klasikal
mencapai persentas enya > 85% dengan kategori
hamper selur uh anak aktif. Sedangkan capaian
perkem bangan anak individual atau klasikal men
capai > 100% dapat bintang *** atau Berkembang
Sangat Baik (BSB)..

C. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil analis is data pada penelitian ini,
ditemukan bahwa proses pembelajaran dengan mener
apkan variasi metode bercakap-cakap, Ma ke A Match
dan Talking Stick, terlaks ananya guru setiap
pertemuan pembelajaran. terlaksananya ini tern yata
dapat menciptakan proses pembelajaran yang

41

ISSN 2549-998X

menyenangkan (ful learning) dan bermakna (meaningf
ul) serta dapat menngmbangkan aktivitas anak dan
capaian perkembangan anak pada aspek kognitif anak
dalam mengenal lambang huruf pada kelompok A TK
Nusa Indah Kabupaten Barito Kuala.
Dalam hal ini, gur u memiliki peranan yang sangat
penting dalam melaksanakanproses pe mbelajaran
dikelas. Berdasarkan hasil p enelitian dengan
menerapkan variasi metode bercakap-cakap, Make A
Match dan Talking Stick. Aktivitas guru terlaksana
pada setiap pertemuannya . terla ksananya aktivitas
guru ini disebabkan karena guru telah mempersiapkan
peran gkat pembelajaran dengan baik dan selalu
menyempurnakan pelaksanaan
langkah-langkah
pembelajaran disetiap pertemuannya melalui kegiatan
refle ksi dan perbaikan yang diharapkan mampu
mencapai hasil maksimal dan berhasi l dalam aktivitas
guru dengan kriteria san gat baik.
Keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam sua tu
kelas tidak lepas dari peran aktif guru dalam
mengelola kegiatan pembelajaran tersebut. Banyak
peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik,
atau siapa saja yang telah menerjukan diri menjad i
guru. Peran baik dalam mengelola k elas, hendaknya
mengelola kelas den gan baik, karena adalah refleksi
dan perbaikan yang diharapkan mampu mencapai
hasil maksimal dan berhasi l dalam aktivitas guru
dengan kriteria san gat baik.
Keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam suatu
kelas tidak lep as dari peran aktif guru dalam mengel
ola kegiatan pembelajaran tersebut. Banyak peranan
yang diperlukan dari g uru sebagai pendidik, atau
siapa saja yang telah menerjukan diri menjadi gur u.
Peran baik dalam mengelola kelas, hendaknya
mengelola kelas dengan baik, karena adalah tempat
semua anak di dik dan guru dalam rangka meneri ma
bahan pembelajaran dari guru. Ole h karena itu
aktivitas guru dalam setiap kegiatan pembelajaran
sangat penti ng. Hal ini sesuai dengan pendapat trian
to (2011:17) cara mengajar yang baik merupakan
kunci dan prasyarat bagi siswa untuk dapat belajar
dengan baik. Salah satu tolak ukur bahwa siswa
belajar denga n baik jika siswa dapat mempelajari apa
yang seharusnya dipelajari, sehin gga indikator hasil
belajar yang dinginkan dapat dicapai anak.
Guru
dituntut
menyamp
aikan
materi
menggunakan gambar dan menggunakan alat & media
untuk memberikan pengertian anak dalam ha l ini,
guru mengkomunikasi materi pembelajaran kepada
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anak dengan menempuh langkah-langkah serta
menggunaka n alat dan metode yang telah dirumuskan
(Sudjana, 2013:144). Oleh karena itu, keberhasilan
Oleh karena itu, sebagai guru, untuk menunjang
perkembangan k ognitif anak agar berkembang
dengan baik, metode, model dan media yang dapat
digunakan untuk menunjang kemampuan kognitif
pada anak adalah dengan menggunakan kombinasi
metode bercakap- cakap, Make A Match dan Talking
Stick. M elalui variasi metode bercakap-cakap, Ma ke
A Match dan Talking Stick guru dapat menjalankan
perannya sebagi pengelola pembelajaran yang baik
serta anak dapat terlibat secara langsung sehingga
proses pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih
efektif dan menyenangkan, dimana hal ini sesuai
dengan
pendapat
Suriansya
h
(2014:238)
pembelajaran harus pembel ajaran aktif, kreatif, dan
menyenangkan (PAKEM) pembelajaran ini dirancang
agar mengaktifkan pe serta didik, mengembangkan
kre ativitas sehingga proses pembelajaran afe ktif
dalam suasana yang menyenangkan.
Jadi, peran guru m embantu anak-anak untuk
memperoleh keterampilan berkomunikasi, memec
ahkan masalah, dan menyelesaikan konflik. Aktivitas
dapat dirancang secara khusus untuk memprosikan
prilaku kooperatif dalam kelas dan juga pusat-pusat
pembelajaran. Bagi anak TK pemb elajaran kooperatif
dapat menjadikannya l ebih bebas dalam berkreasi
(Suriansyah, 2 011: 73).
Penelitian ini juga menemukan bahwa dengan
penerapan variasi metode bercakap-cakap, Make A
Match dan Talking Stick dalam pembelajaran juga
dapat meningkat aktivvitas anak selama mengikuti
proses pemb elajaran. Gambaran tersebut dapat dilihat
p ada grafik sebagai berikut: Dari grafik terse but
diatas terlihat kecenderungan yang linier antara
tingkat aktivitas anak dalam p roses pembelajaran
dengan hasil perkemban gan anak.
Hal ini dik arenakan dalam pembelajaran dengan
menerapkan model ini, sejak awal anak mulai antusias
terlibat aktif dalam pembelajar an. Hasil penelitian
lain juga senada denga n kasimpulan diata dilakukan
oleh Pangesti (2015) yang menyimpulkan aktivitas
anak disetiap siklunya mengalami peningkatan dari
cukup aktif menjadi sa ngat aktif. Sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Yandini juga
menyimpu lkan aktivitas anak dari kategori aktif m
eningkat menjadi kategori sangat aktif. Penelitian
senada juga dilakukan oleh Nurlindawati (2016) yang
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berhasil menyimpulkan bahwa aktivitas anak pada
setiap siklusnya mengalami peneingkatan skor
perolehan.
Temuan ketiga dalam penelitian ini menyatakan ini
menyatakan bahwa hasil perkembangan kognitif anak
dalam mengenal lambang huruf dengan variasi
metode bercakap-cakap, Make A Match dan Talking
Stick juga mengalami peningkatan di setiap
pertemuannya. Pada pertemuan 1 mencapai presentase
25% dan pada pertemuan 3 mencapai presentase
keberhasilan 100%. Hubungan Aktivitas guru dan
aktivitas terjalin dengan baik tentunya akan
memberikan dampak pada hasil perkembangan anak.
Dalam proses pembelajaran, penting bagi guru untuk
dapat mengerti cara berpikir anak, mengembangan
dan menghargai pengalaman anak, memahami
bagaimana anak mengatasi suatu persoalan,
menyediakan dan memberikan materi sesuai taraf
kemampuan kognitif anak agar lebih berhasil
membantu
anak
berpikir
dan
membentuk
pengetahuan, menggunakan berbagai metode belajar
yang bervariasi yang memungkinkan anak aktif
mengkontruksi pengetahuan (Sujiono, 2012:13).
Penerapan variasi metode bercakap-cakap, Make A
Match dan Talking Stick dapat mengembangkan
kemampuan kognitif anak dalam mengenal lambang
huruf pada kelompok A TK Nusa Indah Kabupaten
Barito Kuala.
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Secara khusus hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa :penerapan model variasi metode bercakapcakap, Make A Match dan Talking Stick juga dapat
meningkatkan proses pembelajaran, yang berdampak
pada meningkatnya aktivitas anak.
Dampak dari peningkatan aktivitas anak tersebut
menghasilkan peningkatan hasil perkembangan. Hal
ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil
perkembangan dari pertemuan 1 ke pertemuan 3
sehingga perkembangan anak berhasil berkembang
secara klasikal mencapai 100% sehingga penelitian
dengan menerapkan variasi metode bercakap-cakap,
Make A Match dan Talking Stick pada kelompok A
TK Nusa Indah ini dapat dikatakan berhasil dan telah
mampu mencapai indicator keberhasilan yang telah
ditetapkan sebelumnya yaitu mencapai persentase
klasikal > 100%.
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