


BUKU :  3 Seri Model Pembelajaran di TK  
 

 
 

 

 
 

 

PEDOMAN PEMBELAJARAN 

BIDANG PENGEMBANGAN KOGNITIF 
DI TAMAN KANAK-KANAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

DIREKTORAT PEMBINAAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 
JAKARTA 2007 

 
 
 



KATA PENGANTAR 
 
 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28, ayat 3 menyatakan bahwa Taman Kanak-

kanak (TK) merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang 

bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan 

fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, 

bahasa, fisik/motorik, dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar. 

 

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan dan membantu para guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan di 

Taman Kanak-kanak, Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional 

menyusun buku pedoman pembelajaran yang meliputi bidang pengembangan 

pembiasaan, berbahasa, kognitif, fisik/motorik, seni, dan pembelajaran permainan 

berhitung permulaan, serta persiapan membaca dan menulis permulaan melalui 

permainan di TK. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 

baik para guru, kepala TK, akademisi dan praktisi pendidikan yang telah membantu 

penyusunan buku pedoman ini. 

 

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi semua pihak 

yang memberikan layanan pendidikan TK. 

 
    Jakarta,   April  2007 

    Direktur Pembinaan TK dan SD 
 
 
 
    Drs. Mudjito AK., M.Si. 
    NIP 131 112 700 
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PENDAHULUAN 

 

BAB I 

A. Latar Belakang 

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan formal sebelum 

anak memasuki sekolah dasar, lembaga ini dianggap penting karena bagi anak 

usia ini merupakan golden age (usia emas) yang di dalamnya terdapat “masa 

peka” yang hanya datang sekali. Masa peka adalah suatu masa yang menuntut 

perkembangan anak dikembangkan secara optimal. Penelitian menunjukkan 

bahwa 80% perkembangan mental, kecerdasan anak berlangsung pada usia 

ini. Kenyataan di lapangan bahwa anak yang tinggal kelas, drop out, khususnya 

pada kelas rendah disebabkan anak yang bersangkutan tidak melalui pendidikan 

di TK. 

Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak 

dan Sekolah Dasar adalah meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan di 

Taman Kanak-kanak, upaya ini dilakukan dengan penyempurnaan Program 

Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak (PKBTK) atau kurikulum TK beserta 

perangkatnya. 

Pemberlakuan kurikulum 2004 TK yang berbasis kompetensi berimplikasi pada 

perlunya pengembangan pembelajaran. Guru TK, sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran perlu mempersiapkan diri. Salah satu bentuk persiapan 

adalah menyusun model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

perkembangan fisik dan psikologis anak TK, keadaan lingkungan sekitar, dan 

ketersediaan sarana prasarana pendidikan. 

Salah satu bidang pengembangan yang diajarkan di TK adalah bidang 

pengembangan kognitif. Untuk menyusun model pembelajaran kognitif, guru 

diharapkan mengacu kepada pedoman pembelajaran ini. Kemampuan kognitif 

dipersiapkan guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 

Pengembangan pembelajaran bidang kemampuan kognitif yang dikembangkan 

dan diimplementasikan di sekolah tidak harus seperti contoh dalam pedoman 

ini. Pedoman ini dapat menjadi rujukan bagi guru dalam mengembangkan 
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model pembelajaran sesuai kreativitasnya, sejauh tidak bertentangan dengan 

prinsip dan asas pembelajaran di TK. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, guru harus menyusun Satuan 

Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan Kegiatan Harian (SKH). Pedoman 

pembelajaran Kognitif ini dapat dipergunakan oleh guru sebagai bahan rujukan 

dengan cara menyesuaikan dengan kemampuan guru, alat peraga yang tersedia, 

dan perkembangan anak. 

 
B. Dasar 

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0125/U/1994 

tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak dan Keputusan 

Mendikbud Nomor 002/U/1995 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 

0125/U/1994. 

3. SK Dirjen Dikdasmen No.399a/C.C2/Kep/DS/2004 tanggal 2 agustus 2004 

tentang Implementasi kurikulum TK dan SD. 

 

C. Tujuan dan Fungsi 

Pedoman Pembelajaran ini bertujuan untuk memberi pedoman kepada guru 

TK, Kepala TK, Pengawas TK-SD, dan para Pembina TK dalam menyusun model 

pembelajaran khususnya bidang kemampuan kognitif. Sedangkan fungsi pedoman 

pembelajaran sebagai bahan acuan guru dalam menyusun Satuan Kegiatan 

Mingguan (SKM). 
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KONSEP PENGEMBANGAN KOGNITIF 

 
 

BAB II 

 
A. Pengertian 

Pengembangan kognitif adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan 
untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga 
dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk mencipta 
karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. 

 
B. Aspek Utama dalam Pengembangan Kognitif 

Pengembangan kognitif merupakan perwujudan dari kemampuan primer yaitu: 
1. Kemampuan berbahasa (verbal comprehension) 
2. Kemampuan mengingat (memory) 
3. Kemampuan nalar atau berpikir logis (reasoning) 
4. Kemampuan tilikan ruang (spatial factor) 
5. Kemampuan bilangan (numerical ability) 
6. Kemampuan menggunakan kata-kata (word fluency) 
7. Kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat (perceptual speed) 

 
C. Ciri-ciri Perilaku Kognitif   

1. Berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang 
relevan dan arus pemikiran lancar. 

2. Berpikir luwes, yaitu menghasilkan gagasan-gagasan yang beragam, mampu 
mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda-beda. 

3. Berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau lain dari 
yang lain yang jarang diberikan kebanyakan orang lain. 

4. Berpikir terperinci (elaborasi), yaitu mengembangkan, menambah, memper-
kaya suatu gagasan, memperinci detail-detail dan memperluas suatu gagasan. 
 

D. Tahapan Perkembangan Kognitif 

Piaget membagi 4 tingkat perkembangan kemampuan otak untuk berpikir 
mengembangkan pengetahuan (Kognitif), yaitu tahapan sensori motorik, pra 
opreasional kongkrit, operasional kongkrit, dan operasional formal. 

Anak Taman Kanak-kanak berada pada tahapan pra operasional (2-7 tahun). 
Dikatakan pra operasional karena anak telah menggunakan logika pada 
tempatnya. Lebih lanjut, tahapan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pada tahap ini anak mengembangkan kemampuan untuk mengorganisasi-

kan dan mengkoordinasikan serta mempersepsikan dengan gerakan-gerakan 
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dan tindakan-tindakan fisik. Dalam kenyataannya, pra operasional adalah 
kemampuan anak untuk mengantisipasi pengaruh dari satu kejadian dalam 
kejadian yang lain.  

2. Perkembangan pra operasional anak, memungkinkan anak berpikir dan 
menyimpulkan eksistensi sebuah benda atau kejadian tertentu walaupun 
benda atau kejadian itu berada di luar pandangan, pendengaran, atau 
jangkauan tangannya. 

3.  Anak mengerti bahwa perubahan dalam satu faktor disebabkan oleh 
perubahan dalam faktor lain. misalnya dua buah gelas yang berkapasitas 
sama tetapi berbeda bentuk dituangi air dengan jumlah yang sama maka 
anak akan cenderung menebak isi gelas yang tinggi lebih banyak daripada 
isi gelas yang pendek, karena anak hanya mampu melihat pada ketinggian 
pada gelas air yang tinggi tanpa memperhitungkan kuantitas atau volume 
yang sama pada gelas yang pendek tetapi besar.  

4. Pada tahap ini anak memiliki angan-angan karena ia berpikir secara intuitif 
yakni berpikir dengan berdasarkan ilham. 

 

Piaget mengemukakan atau mengidentifikasikan tiga tahapan proses membangun 
pengetahuan:  

1.  Asimilasi  

Proses asimilasi berupa proses aktif dalam menggunakan skema untuk 
merespons lingkungan. Proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi 
baru ke stuktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak. 

2.  Akomodasi  

Akomodasi merupakan penyesuaian aplikasi skema yang cocok dengan 
lingkungan yang direspons, atau penyesuaian struktur kognitif ke dalam 
situasi yang baru. 

3.  Equilibrium  

Equilibrium adalah keseimbangan antara skema yang digunakan dengan 
lingkungan yang direspons sebagai hasil ketepatan akomodasi, atau 
penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi 

 

E. Kecerdasan Jamak 

Kecerdasan merupakan ungkapan dari cara berpikir seseorang yang dapat 

dijadikan modal dalam belajar. Kecerdasan bagi seseorang  memiliki manfaat 

yang besar selain bagi dirinya sendiri, juga bagi pergaulannya di masyarakat.   
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Gardner tidak memandang kecerdasan manusia berdasarkan skor semata dan 
bukan sesuatu yang dapat dilihat atau dihitung, melainkan dengan ukuran 
kemampuan yang diuraikan sebagai berikut: (1) kemampuan untuk menyelesaikan 
masalah, (2) kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk 
dipecahkan, (3) kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan 
penghargaan. 

Kecerdasan jamak dibagi ke dalam 8 jenis, yaitu kecerdasan logika matematika, 
kecerdasan bahasa, kecerdasan musik, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, 
kecerdasan inter personal dan kecerdasan antar personal, kecerdasan naturalistik 
dan satu lagi berupa kecerdasan spiritual. 

 

F.  Teori Perkembangan Otak 

Semiawan, mengutip dari Clark, menjelaskan bahwa ketika dilahirkan otak 
seorang anak manusia telah membawa potensi yang terdapat di dalam 100-
200 milyar sel neuron yang tersimpan di otaknya. Setiap sel neuron tersebut 
siap ditumbuhkembangkan untuk memproses beberapa triliyun informasi.  

Selama masa perkembangannya, otak terus mengalami perubahan-perubahan 
sesuai dengan stimulasi yang diterima melalui seluruh panca indra. Hal ini pula 
lah yang akan mempengaruhi tingkat kecerdasan, kepribadian, dan kualitas hidup 
seorang anak. Pada hakikatnya otaklah yang menentukan perilaku, menentukan 
keperibadian, dan menyimpan ingatan pengalaman. Dengan perkataan lain 
otak dan sistem saraf merupakan suatu perangkat yang memproduksi dan 
mengatur seluruh kegiatan tubuh. 

Otak terbagi menjadi dua bagian, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak 
kanan. Masing-masing belahan otak mempunyai fungsi yang berbeda, belahan 
otak kiri mempunyai fungsi yang bersifat logis, analitis, bertahap, dan linier, 
berpikir konvergen, mengarah pada satu jawaban ya/tidak atau benar/salah, dan 
rasional; Sedangkan belahan otak kanan mempunyai fungsi intuitif, holistic, 
gestalt, non linier, berpikir divergen, mengarah pada jawaban yang menyebar/ 
toleran terhadap kedwiartian dan irrasional. 

Pada dasarnya keberfungsian dari kedua belahan otak tersebut tidak dapat 
dipisahkan satu dengan lainnya, tetapi keduanya dapat saling berkaitan. Artinya 
perkembangan belahan otak kanan akan mempengaruhi perkembangan belahan 
otak kiri dan sebaliknya. Oleh karena itu pengembangan program kegiatan 
bermain bagi anak usia dini haruslah dapat mengembangkan kedua belahan otak 
manusia melalui pengembangan secara kongkrit kecerdasan jamak melalui 
berbagai kegiatan bermain. 
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Belahan otak dapat distimulasi sesuai dengan fungsi masing-masing belahan, 
yaitu; belahan otak kiri berhubungan dengan pengembangan kecerdasan linguistik, 
logika matematika, visual spasial dan kinestetik; sedangkan belahan otak kanan 
berhubungan dengan pengembangan kecerdasan interpersonal, intrapersonal, 
musical, naturalis dan spritual.  

 
G. Cara Anak Membangun Pengetahuan 

Teori konstruktivisme menegaskan bahwa suatu proses aktif di mana anak 
membangun konsep atau gagasan baru berdasar pada pengetahuan yang telah 
mereka peroleh. Anak memilih dan mengubah bentuk informasi, membangun 
hipotesis, dan membuat keputusan, bersandar pada suatu struktur teori untuk 
melakukannya. Vygotsky, menjelaskan bahwa anak belajar dari benda nyata 
dan benda bergerak. 

 
H. Klasifikasi Pengembangan Kognitif 

Klasifikasi pengembangan kognitif dimaksudkan untuk mempermudah guru 
dan orang dewasa lainnya dalam menstimulasi kemampuan kognitif anak, 
sehingga akan tercapai optimalisasi potensi pada masing-masing anak. Lebih 
jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

1.  Pengembangan Auditory (PA) 

Kemampuan ini berhubungan dengan bunyi atau indera pendengaran 
anak. Kemampuan yang dikembangkan, antara lain, mendengarkan atau 
menirukan bunyi yang didengar sehari-hari, mendengarkan nyanyian atau 
syair dengan baik, mengikuti perintah lisan sederhana, mendengarkan cerita 
dengan baik, mengungkapkan kembali cerita sederhana, menebak lagu 
atau apresiasi musik, mengikuti ritmik dengan bertepuk, mengetahui asal 
suara dan mengetahui nama benda yang dibunyikan. 

 

2.  Pengembangan Visual (PV) 

Kemampuan ini berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, 
tanggapan dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan yang 
dikembangkan, antara lain, mengenali benda-benda sehari-hari, membanding-
kan benda-benda dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks, 
mengetahui benda dari ukuran, bentuk, atau dari warnanya, mengetahui 
adanya benda yang hilang apabila ditunjukkan sebuah gambar yang belum 
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sempurna atau janggal, menjawab pertanyaan tentang sebuah gambar seri 
dan atau lainnya, menyusun potongan teka-teki mulai dari yang sederhana 
sampai ke yang lebih rumit, mengenali namanya sendiri bila tertulis dan 
mengenali huruf dan angka. 

 

3.  Pengembangan Taktil (PT) 

Kemampuan ini berhubungan dengan pengembangan tekstur (indera 
peraba). Kemampuan yang dikembangkan, antara lain: mengembangkan 
kesadaran akan indera sentuhan, mengembangkan kesadaran akan berbagai 
tekstur, mengembangkan kosa kata untuk menggambarkan berbagai tekstur 
seperti tebal-tipis, halus-kasar, panas-dingin, dan tekstur kontras lainnya, 
bermain di bak pasir, bermain air, bermain dengan plastisin, menebak 
dengan meraba tubuh teman, meraba dengan kertas amplas, meremas 
kertas koran dan meraup biji-bijian. 
 

4.  Pengembangan Kinestetik (PK) 

Kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan/ keterampilan 
tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkem-bangan kognitif. 
Kemampuan yang dikembangkan, antara lain, finger painting dengan tepung 
kanji, menjiplak huruf-huruf geometri, melukis dengan cat air, mewarnai dengan 
sederhana, menjahit dengan sederhana, merobek kertas koran, menciptakan 
bentuk-bentuk dengan balok, mewarnai gambar, membuat gambar sendiri 
dengan berbagai media, menjiplak bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga 
atau empat persegi panjang, memegang dan menguasai sebatang pensil, 
menyusun atau menggabung-kan potongan gambar atau teka-teki dalam 
bentuk sederhana, mampu menggunakan gunting dengan baik, dan mampu 
menulis. 

 

5.  Pengembangan Aritmatika (PAr) 

Kemampuan aritmatika berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan 
untuk kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan. Kemampuan 
yang dikembangkan, antara lain, mengenali atau membilang angka, menyebut 
urutan bilangan, menghitung benda, mengenali himpunan dengan nilai bilangan 
berbeda, memberi nilai bilangan pada suatu himpunan benda, mengerjakan 
atau menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 
pembagian dengan menggunakan konsep dari kongkrit ke abstrak, meng-
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hubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, dan menciptakan 
bentuk benda sesuai dengan konsep bilangan. Dalam prakteknya, dapat 
diterapkan dengan; 
a. Menggunakan konsep waktu misalnya hari ini. 
b. Menyatakan waktu dengan jam. 
c. Mengurutkan lima sampai dengan sepuluh benda berdasarkan urutan 

tinggi besar. 
d. Mengenal penambahan dan pengurangan. 

 

6. Pengembangan Geometri (PG) 

Kemampuan geometri berhubungan dengan pengembangan konsep bentuk 
dan ukuran. Kemampuan yang dikembangkan, antara lain: 

a. Memilih benda menurut warna, bentuk dan ukurannya. 
b. Mencocokkan benda menurut warna, bentuk dan ukurannya. 
c. Membandingkan benda menurut ukurannya besar-kecil, panjang-lebar, 

tinggi-rendah. 
d. Mengukur benda secara sederhana. 
e. Mengerti dan menggunakan bahasa ukuran, seperti besar-kecil, tinggi-

rendah, panjang-pendek, dan sebagainya. 
f. Menciptakan bentuk dari kepingan geometri. 
g. Menyebut benda-benda yang ada di kelas sesuai dengan bentuk 

geometri. 
h. Mencontoh bentuk-bentuk geometri. 
i. Menyebut, menunjukkan, dan mengelompokkan lingkaran, segitiga, dan 

segiempat. 
j. Menyusun menara dari delapan kubus. 
k. Mengenal ukuran panjang, berat, dan isi. 
l. Meniru pola dengan empat kubus. 

 
7.  Pengembangan Sains Permulaan (SP) 

Kemampuan sains permulaan berhubungan dengan berbagai percobaan atau 
demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara sainstific atau logis tetapi 
tetap dengan mempertimbangkan tahapan berpikir anak. 

Adapun kemampuan yang akan dikembangkan, antara lain: 
a. Mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitar. 
b. Mengadakan berbagai percobaan sederhana. 
c. Mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan diteliti. 
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I. Karakteristik Perkembangan Kognitif 

Dimensi karakteristik perkembangan kognitif, antara lain:  
1. Dapat memahami konsep makna yang berlawanan seperti kosong-penuh, 

ringan-berat, atas-bawah, dan sebagainya. 
2. Dapat memadankan bentuk geometri (lingkaran, persegi dan segitiga) dengan 

obyek nyata atau melalui visualisasi gambar,  
3. Dapat menumpuk balok atau gelang-gelang sesuai ukurannya secara 

berurutan. 
4. Dapat mengelompokkan benda yang memiliki persamaan warna, bentuk, dan 

ukuran. 
5. Dapat menyebutkan pasangan benda, mampu memahami sebab akibat. 
6. Dapat merangkai kegiatan sehari-hari dan menunjukkan kapan setiap kegiatan 

dilakukan. 
7. Menceritakan kembali 3 gagasan utama dari suatu cerita. 
8. Mengenali dan membaca tulisan melalui gambar yang sering dilihat di 

rumah atau di sekolah. 
9. Mengenali dan menyebutkan angka 1-10.   
 

J.  Ruang Lingkup 

Pedoman pembelajaran bidang pengembangan kemampuan kognitif ini terdiri 

atas latar belakang, dasar, tujuan pengembangan pembelajaran kognitif, landasan 

teori, dan ruang lingkup yang berisi tentang kompetensi dasar, hasil belajar, 

dan indikator, serta contoh model pembelajaran. 

Kemampuan kognitif merupakan salah satu dari bidang pengembangan 

kemampuan dasar yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan 

dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Pengembangan 

kemampuan kognitif bertujuan agar anak mampu mengolah perolehan belajarnya, 

menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, pengembangan 

kemampuan logika matematika, pengetahuan ruang dan waktu, kemampuan 

memilah dan mengelompokkan, dan persiapan pengembangan kemampuan 

berpikir teliti.  
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Kompetensi Dasar, Hasil Belajar dan Indikator Bidang Kemampuan Kognitif 

Kelompok A 

KOMPETENSI 
DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 

Anak mampu 
mengenal 
berbagai konsep 
sederhana dalam 
kehidupan sehari-
hari 

Anak dapat mengenal 
benda di sekitarnya 
menurut bentuk, jenis 
dan ukuran. 

1. Mengelompokkan benda 
dengan berbagai cara 
yang diketahui anak. 
Misalkan; menurut warna, 
bentuk, ukuran, jenis,dan 
lain-lain. 

2. Menunjuk sebanyak-
banyaknya benda, hewan, 
tanaman yang mempunyai 
warna, bentuk atau ukuran 
atau menurut cirri-ciri 
tertentu. 

3. Mengenal kasar-halus, 
berat-ringan, panjang-
pendek, jauh-dekat, 
banyak-sedikit, sama-tidak 
sama. 

4. Mencari lokasi tempat asal 
suara. 

5. Memasangkan benda 
sesuai dengan 
pasangannya. 
 

 Anak dapat mengenal 
konsep-konsep sains 
sederhana. 

6. Mencoba dan meceritakan 
apa yang terjadi jika warna 
dicampur, proses 
pertumbuhan tanaman (biji-
bijian, umbi-umbian, 
batang-batangan) balon 
ditiup lalu dilepaskan, 
benda-benda dimasukkan 
ke dalam air (terapung, 
melayang, tenggelam) 
benda-benda yang 
dijatuhkan (gravitasi), 
percobaan dengan magnit, 
mengamati dengan kaca 
pembesar, mencoba dan 
membedakan bermacam-
macam rasa, bau dan suara.

 Anak dapat mengenal 
bilangan. 

7. Membilang/menyebut 
urutan bilangan dari 1 
sampai 10. 

8. Membilang dengan 
menunjuk benda 
(mengenal konsep 
bilangan dengan benda-
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KOMPETENSI 
DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 

benda) sampai 5. 
9. Menunjukkan urutan 

benda untuk bilangan 
sampai 5 

10. Menghubungkan/memasang-
kan lambang bilangan 
dengan benda-benda 
sampai 5 (anak tidak 
disuruh menulis) 

11. Menunjuk 2 kumpulan 
benda yang sama 
jumlahnya, yang tidak 
sama, lebih banyak dan 
lebih sedikit. 

12. Menyebutkan kembali 
benda-benda yang baru 
dilihatnya. 

 Anak dapat mengenal 
bentuk geometri 

13. Menyebutkan dan 
menunjukkan bentuk-
bentuk geometri. 

14. Mengelompokkan bentuk-
bentuk geometri 
(lingkaran,segitiga,segi-
empat) 

15. Menyebutkan dan 
menunjuk benda-benda 
yang berbentuk geometri 

 Anak dapat 
memecahkan 
masalah sederhana 

16. Mengerjakan maze 
(mencari jejak) yang 
sederhana 

17. Menyusun kepingan 
puzzle menjadi bentuk 
utuh (4-6 keping) 

18. Memasang benda sesuai 
dengan pasangannya 

19. Menceritakan informasi 
tentang sesuatu yang 
diperoleh dari buku 

20. Menceritakan kembali 
suatu informasi 
berdasrkan ingatannya 

21. Membedakan konsep 
kasar-halus melalui panca 
indera. 

 Anak dapat mengenal 
ukuran 

22. Mengenal panjang dengan 
langkah dan jengkal 

23. Menimbang benda dengan 
timbangan buatan 

24. Mengisi wadah dengan air, 
pasir, biji-bijian, beras dan 
lain-lain. 

 11



KOMPETENSI 
DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 

 Anak dapat mengenal 
konsep waktu 

25. Menyatakan dan 
membedakan waktu 
(pagi,siang,malam) 

26. Mengetahui nama-nama 
hari dalam satu minggu, 
dan bulan dalam satu tahun.

 Anak dapat mengenal 
konsep-konsep 
matematika 
sederhana 

27. Menyebutkan hasil 
penambahan 
(menggabungkan 2 
kumpulan benda) dan 
pengurangan 
(memisahkan kumpulan 
benda) dengan benda 
sampai 5 

28. Memperkirakan urutan 
berikutnya setelah melihat 
bentuk 2 pola yang 
berurutan, misalnya 
merah, putih, merah, 
putih,merah …. 
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Kompetensi Dasar, Hasil Belajar dan Indikator Bidang Kemampuan Kognitif  

Kelompok B 

KOMPETENSI 
DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 

Anak mampu 
memahami konsep 
sederhana, 
memecahkan 
masalah 
sederhana dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

Anak dapat 
memahami benda 
disekitarnya menurut 
bentuk, jenis dan 
ukuran. 

1. Mengelompokkan benda 
dengan berbagai cara 
menurut ciri-ciri tertentu, 
misal: menurut warna, 
bentuk, ukuran, jenis, dan 
lain-lain. 

2. Menunjuk dan mencari 
sebanyak-banyaknya 
benda, hewan, tanaman, 
yang mempunyai warna, 
bentuk,ukuran atau 
menurut ciri-ciri tertentu. 

3. Mengenal perbedaan 
kasar-halus,berat-
ringan,panjang-pendek, 
jauh-dekat, banyak dan 
sedikit, sama-tidak sama, 
tebal-tipis. 

4. Membedakan macam-
macam suara 

5. Memasangkan benda 
sesuai dengan 
pasangannya, jenisnya, 
persamaannya, dan lain-
lain. 

6. Menyebutkan dan 
menceritakan perbedaan 
dua buah benda. 

7. Menunjukkan kejanggalan 
suatu gambar 

8. Menyusun benda dari 
besar-kecil atau 
sebaliknya. 

 Anak dapat 
memahami konsep-
konsep sains 
sederhana 

9. Mencoba dan 
menceritakan tentang apa 
yang terjadi jika: warna 
dicampur, proses 
pertumbuhan tanaman, 
balon ditiup lalu 
dilepaskan, benda-benda 
dijatuhkan (gravitasi), 
benda-benda dimasukkan 
ke dalam air (terapung, 
melayang, tenggelam), 
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KOMPETENSI 
DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 

benda-benda dikaitkan 
dengan dengan magnit, 
mengamati benda dengan 
kaca pembesar, macam-
macam rasa, mencium 
macam-macam bau, 
mendengar macam-
macam bunyi. 

10. Mengungkapkan sebab 
akibat, misalnya: mengapa 
sakit gigi?, mengapa kita 
lapar?, dan lain-lain. 

11. Mengungkapkan asal 
mula/terjadinya sesuatu. 

 Anak dapat 
memahami bilangan 

12. Membilang/menyebut 
urutan bilangan dari 1 
sampai 20 

13. Membilang (mengenal 
konsep bilangan dengan 
benda-benda) sampai 10. 

14. Membuat urutan bilangan 
1-10 dengan benda-
benda. 

15. Menghubungkan/memasang-
kan lambang bilangan 
dengan benda-benda 
sampai 10 (anak tidak 
disuruh menulis) 

16. Membedakan dan 
membuat 2 kumpulan 
benda yang sama 
jumlahnya, yang tidak 
sama, lebih banyak dan 
lebih sedikit. 

17. Membuat bentuk-bentuk 
geometri 

 Anak dapat 
memahami bentuk 
geometri 

18. Mengelompokkan benda-
benda tiga dimensi 
(benda-benda 
sebenarnya) yang 
berbentuk geometri 
(lingkaran, segitiga, 
sederhana) 

19. Memasangkan bentuk 
geometri dengan benda 
tiga dimensi yang 
bentuknya sama (lingkaran 
dengan bola, segiempat 
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KOMPETENSI 
DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 

dengan balok) 
 Anak dapat 

menyelesaikan 
masalah sederhana 

20. Menyusun kepingan 
puzzle menjadi bentuk 
utuh (lebih dari 8 
kepingan) 

21. Mengerjakan ”maze” 
(mencari jejak) yang lebih 
kompleks (3 – 4 Jalan) 

 Anak dapat 
memahami ukuran 
panjang 

22. Mengukur panjang dengan 
langkah, jengkal, lidi, 
ranting, penggaris, 
meteran, dan lain-lain. 

 Anak dapat 
memahami konsep 
waktu 

23. Menyatakan waktu yang 
dikaitkan dengan jam. 

24. Mengetahui jumlah hari 
dalam satu minggu, satu 
bulan, dan mengetahui 
jumlah bulan dalam satu 
tahun. 

25. Menceritakan kegiatan 
sehari-hari sesuai dengan 
waktunya, misalnya: waktu 
tidur,waktu makan, waktu 
sekolah, dan lain-lain. 

26. Menggunakan konsep 
waktu (hari ini,nanti, 
sekarang, kemarin, besok, 
dan lain-lain) 

 Anak dapat 
memahami konsep-
konsep matematika 
sederhana 

27. Menyebutkan hasil 
penambahan dan 
pengurangan dengan 
benda sampai 10 

28. Memperkirakan urutan 
berikutnya setelah melihat 
bentuk lebih dari 3 pola 
yang berurutan, missal: 
merah, putih, biru, merah, 
putih, biru, merah. 

29. Meniru pola dengan 
menggunakan berbagai 
benda. 
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PELAKSANAAN  

 
 

BAB III 

 
A. Prinsip Pelaksanaan 

Agar pelaksanaan bidang pengembangan kognitif di Taman Kanak-kanak dapat 
mecapai kompetensi dasar yang telah ditentukan, hendaknya mem-perhatikan 
prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menghubungkan pengetahuan 

yang sudah diketahui dengan pengetahuan yang baru diperolehnya. Misalnya; 
mengenalkan konsep bilangan 1-10 dengan menghubungkan lambang 
bilangannya. 

2. Dalam memberikan kegiatan pengembangan kognitif, terutama untuk kegiatan 
persiapan pengenalan konsep bilangan, hendaknya guru-guru memperhatikan 
masa peka. 

3. Untuk mencapai kemampuan pengembangan kognitif tidak semua dilaksana-
kan sekaligus dalam satu kegiatan, akan tetapi dapat dilakukan secara bertahap 
dengan keadaan dan tingkat perkembangan anak. 

4. Dalam memberikan kegiatan pengembangan kognitif hendaknya mengacu 
kepada kompetensi yang hendak dicapai dan sedapat mungkin dikaitkan 
dengan tema yang sedang dibahas. 

5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kognitif dapat menggunakan bermacam-
macam metode yang sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. 

6. Pelaksanaan pengembangan kognitif didasarkan terjawabnya pertanyaan 
“apa” dan “mengapa” tentang segala sesuatu yang ada di sekitar anak. 
Jika anak sudah timbul pertanyaan seperti tesebut di atas, maka pada 
masa itu anak sudah mampu untuk menerima penjelasan. 

7. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sarana dan sumber belajar. 
8. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi pengalaman yang 

didapat secara lisan atau dengan media kreatif (menciptakan bentuk dari 
kegiatan bentuk-bentuk geometri, membentuk dengan tanah liat) 

9. Kegiatan-kegiatan yang diberikan hendaknya merupakan pengetahuan yang 
objektif dan sesuai dengan kenyataan.  

 

B. Metode yang Digunakan 
 

Metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan kognitif meliputi: pemberian 
tugas, demonstrasi, tanya jawab, mengucapkan syair, percobaan, eksperimen 
bercakap-cakap, bercerita, dan praktik langsung. 
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Dalam menggunakan metode seperti tersebut di atas, guru dapat memilih salah 

satu atau gabungan dari beberapa metode yang sesuai dengan kemampuan, 

fasilitas kegiatan belajar mengajar yang disajikan, serta sesuai dengan bahan 

pengembangan dan kebutuhan, minat dan kemampuan serta lingkungan anak. 

 
C. Model Pembelajaran 

 
Sebelum melaksanakan pembelajaran di Taman Kanak-kanak, guru harus 

menyusun model-model pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan 

indikator yang tertuang dalam Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan 

Kegiatan Harian (SKH) dengan menyesuaikan pada tema yang telah ditetapkan. 
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Contoh Kegiatan Pembelajaran  
Bidang Pengembangan Kognitif 

 
KELOMPOK A 
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Indikator  3 : Mengenal kasar-halus, berat-ringan, panjang-pendek, jauh-

dekat, banyak-sedikit, sama-tidak sama. 

Kegiatan : Menggunting dan menempel gambar (sesuai tema) 
Tujuan : Agar anak dapat mengenal perbedaan panjang-pendek 
Metode  
Pengajaran 

: Demonstrasi dan pemberian tugas., bertanya jawab, bercakap-

cakap 
Bahan/Alat : Lembaran Kerja, crayon, balok, gunting, lem, gambar, kertas 

berwarna, kertas gambar 
 
 
Langkah-langkah:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, hasil karya. 

Catatan: 
1. Jumlah gambar yang ditempel 

dapat disesuaikan dengan 
kemampuan anak. 

2. Guru dapat memberikan contoh 
sebelum anak mengerjakan. 

1.   Guru menyiapkan 
seluruh perlengkapan 
yg akan digunakan 
dan media yang 
disediakan oleh guru 

3. Guru bertanya 
kepada anak 
mengenai materi 
yang berkaitan 
dengan panjang 
pendek dengan 
benda yang diketahui 
anak. 

2. Guru menjelaskan 
mengenai macam-
macam ukuran panjang 
pendek dengan 
berbagai macam media. 

4. Guru menjelaskan 
cara melakukan 
kegiatan menggunting 
dan menempel 
gambar 

 

5. Anak melakukan 
kegiatan  
menggunting dan 
menempel gambar 
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Indikator  6 : Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika warna 
dicampur 

Kegiatan : Permainan Warna 
Tujuan : Agar anak dapat mengenal dan menceritakan proses 

percampuran warna 
Metode : Bercakap-cakap, demonstrasi dan pemberian tugas 
Bahan/Alat
  

: Cat air, kuas kecil, air, gelas bening/plastik, kertas, crayon    
 dan pensil warna, pewarna kueh, kertas krap, dan lain-lain. 

 
Langkah-langkah : 
 
 
 
 
 
 

1.  Guru menyiapkan      
bahan/ alat/bahan 
yang akan digunakan 

3. Anak mencampurkan 
warna biru dan kuning

2.   Guru menjelaskan cara 
mencampur warna 
dengan cat 
air, anak mencampur 
air dalam gelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 

Catatan: 
1. Dalam melaksanakan anak-anak harus 

menggunakan celemek agar cat air   
tidak sampai terkena baju (bisa terbuat 
dari plastik, kain, atau kertas sesuai 
kondisi setempat).  

2. Untuk warna yang muda tidak dikehendaki 
adanya campuran dengan warna putih. 

3. Dalam pelaksanaan, gelas plastik dapat 
ditambah menjadi 3 atau 4 gelas. 

 

 
dalam satu gelas.  

  
 

bening dengan cat air 
satu warna 
(misal;merah)  
kemudian mencampur 
gelas yang lain dengan  
warna yang berbeda. 

 4.   Anak menyebutkan 
hasil pencampuran 
dua warna yang 
berbeda. 

      Anak mendapat pujian 
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Indikator  9   : Menunjukkan urutan benda  untuk bilangan sampai 5 
Kegiatan : Menghubungkan gambar benda dan lambang bilangan dengan 

garis 
Tujuan : Anak dapat mengurutkan urutan bilangan sampai 5 
Metode  : Demonstrasi dan pemberian tugas, dan tanya jawab 
Bahan/Alat : Lembar Kerja,pensil, pensil warna, crayon, spidol 

 
 

Langkah-langkah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Guru memperlihatkan    
bentuk gambar burung, 
pohon, bunga dan pita yang 
ada di dalam Lembaran 
Kerja.  

 

2. Memperkenalkan urutan 
angka/ bilangan dimulai 
dari yang terkecil sampai 
terbesar (1,2,3,4,5 dst) 

 

4. Guru mulai mengajak  anak 
menghitung masing-masing 
bentuk gambar. Setelah 
anak menyebutkan jumlah 
gambar kemudian anak 
menarik garis pada angka 
yang sesuai dengan jumlah 
gambar. 

 

1. Guru menyiapkan alat 
dan bahan yang akan 
digunakan.  

 

 
 

 
 

Penilaian: 
Demonstrasi dan penugasan 
 

5. Anak menarik garis menurut 
angka yg sesuai dengan 
jumlah gambar pada 
lembaran kerja 

5. Guru memberi pujian pada 
anak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan: 
1. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam 

bentuk permainan mencari teman 
sesuai dengan bilangan yang disebut 
guru, misal main lingkaran 

2. Mari berjalan-jalan hei, hei Lingkar, 
lingkar, lingkaran hei, hei… Mari 
berjalan-jalan hei, hei 

      Lingkar, lingkaran, dua (anak   
      bergandeng tangan berdua-berdua) 
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Indikator  10 : Menghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan 
benda-benda sampai 5 (anak tidak disuruh menulis) 

Kegiatan : Permainan memasangkan gambar atau benda dengan 
lambang bilangan. 

Tujuan : Untuk mengembangkan kemampuan logika matematika. 
Metode  
Pengajaran 

 
: 

 
Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Bahan/Alat : Kartu angka, gelas plastik, sendok, mangkok yang sudah 
diberi angka, kelereng, kerikil, biji-bijian dan lain-lain. 

 
Langkah-langkah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Penilaian:  
Observasi, penugasan. 

Catatan: 
1. Untuk alat/bahan dapat diganti dengan 

yang lain. 
2. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam 

bentuk perlombaan. 
 

1. Guru menyiapkan 
semua alat yang 
dibutuhkan 

 

2. Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilakukan 

 
 

3. Anak menghitung 
jumlah benda yang 
dimasukkan ke dalam 
mangkok, gelas, 
sendok dll.  

4. Anak mengisi sendok,     
    mangkok, gelas  
  sesuai dengan angka     
  yang tertera di benda  
  tersebut. 
  

5. Anak menyebutkan l    
    ambang bilangan  
  sesuai dengan  jumlah    
  benda yang ada di   
  dalam mangkok dan  

    gelas. 
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Indikator  11 : Menunjuk 2 kumpulan benda  yang sama jumlahnya, yang 

tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit. 

Kegiatan : Menunjukan jumlah yang sama, tidak sama, sedikit, yang 

sama dan tidak sama 
Tujuan     : 1. Melatih koordinasi otak dan tangan 

2. Dapat menyebutkan dua kumpulan benda yang jumlahnya  

sama dan tidak sama 
Metode : Demonstrasi, pemberian tugas, 
Bahan/Alat   : Mangkok plastik , kelereng, kartu warna, kartu gambar, 

kancing baju, sedotan, batu-batu yang berbeda warna. 

 
   

Langkah-langkah: 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Guru menyiapkan   
semua bahan dan alat 
yang diperlukan untuk 
melakukan permainan 
jumlah yang sama. 

2.  Guru menjelaskan 
perbedaan  dua 
kumpulan benda 
yang berbeda 
jumlahnya 

 

3. Anak menyebutkan   
  jumlah kartu atau 

    batu yang ada dalam  
    mangkok. 
 

.  
 
 
 

4. Anak memasukkan kartu 
atau kelereng ke dalam 
mangkok sesuai   dengan 
jumlah  gambar dalam  
mangkok. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk 
kerja. 

Catatan: 
1. Jumlah kelereng atau kartu dalam 

mangkok maksimum  5 buah. 
2. Dalam pelaksanaannya anak dibagi dalam 

kelompok ( 3 orang ) dan melakukannya       
secara bergiliran dengan kelompok lain. 

3. kegiatan bias dilaksanakan dalam bentuk 
perlombaan 

 

5 Guru memberikan 
pujian kepada anak  
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Indikator  14 : Mengelompokkan benda sesuai bentuk-bentuk geometri     

(lingkaran, segitiga, segiempat) 

Kegiatan : Menempel bentuk-bentuk Geometri 
Tujuan  : 1. Agar anak dapat menyebutkan bentuk-bentuk geometri. 

2. Agar anak dapat menempel bentuk geometri dengan benar.

Metode  : Demonstrasi dan pemberian tugas 
Bahan/Alat : kardus/karton, asturo/kertas warna dan gambar gambar 

benda yang berbentuk geometri 

 
Langkah-langkah: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 

Catatan: 
1. Anak menempel gambar bentuk segitiga, segiempat dan lingkaran 

geometri di media yang telah disediakan. 
2. Dalam pelaksanaannya anak melakukan kegiatan secara bergiliran. 
3. Tugas yang dicontohkan guru (bentuk geometri atau tempat menempel 

lebih dari dua). 
4. Bisa diselingi dengan bentuk nyanyian. Misalnya : “lingkaran kecil, 

lingkaran kecil, lingkaran besar.  Diberi pisang, diberi pisang, Enam-enam 
berliku-liku.  Enam-enam jadilah aku” 

5. Setelah kegiatan ini anak dapat melakukan secara individual dengan 
lembar kerja.  

 

1. Guru 
menyiapkan 
semua bahan 
yang diperlukan 

 3. Anak memasangkan   
    bentuk geometri  
    yang sesuai dengan    
    contoh yang ada. 

2. Guru menjelaskan cara 
mengelompokkan 
benda sesuai 
bentuknya, missal; 
lingkaran, segitiga dan 
segi empat. 

4. Guru meminta anak untuk 
melakukan tugas seperti 
yang dicontohkan  

5. Guru memberi pujian 
kepada anak yang dapat 
menyelesaikan tugas 
dengan baik 
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Indikator  16 : Mengerjakan maze (mencari jejak) yang sederhana 

Kegiatan : Rumah ku di mana ya? 
Tujuan : 1.  Agar anak mampu memecahkan masalah sederhana 

2.  Meningkatkan imajinasi dan kreativitas dalam 

memecahkan masalah sederhana 
Metode : Demonstrasi, Pemberian tugas 
Bahan/Alat : Lakban, kapur tulis, arang, spidol berwarna dan gambar 

kandang kelinci 

 
 
Langkah-langkah : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 

Catatan : 
Kegiatan bermain ini dapat diberikan 
dengan lembar kerja untuk anak. 

 

1. Guru menyiapkan  
    seluruh media yang  
    diperlukan 
 

3. Anak 
mempraktikkkan cara 
bermain mencari jejak 
jalan menuju ke 
gambar kandang 
k li i   

2. Guru menjelaskan  
    Cara bermain  
    mencari jejak    
    jalan menuju  
  ke gambar   
  kandang kelinci. 

 

4. Guru memberikan tugas  
kepada anak secara 

   bergantian bermain 
mencari jejak menuju ke 
gambar kandang kelinci.
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Indikator  18 : Memasangkan benda sesuai dengan pasangannya 

Kegiatan : Permainan mencari pasangan 

Tujuan  : Anak mengenal pasangan sebuah benda 

Metode : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Bahan/Alat : Gambar/benda menurut pasangannya, dan Lembaran Kerja 

               
Langkah-langkah: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     kepada anak. Penilaian: 

Observasi, penugasan, hasil karya, 
unjuk kerja. 
 

Catatan:  
Jumlah gambar/benda disesuaikan dengan 
kemampuan anak  
 
 

 
1. Guru menyiapkan 

bahan yang 
diperlukan

 

3. Anak 
melaksanakan 
tugas untuk 
mencari 
benda/gambar 
yang sesuai 
dengan 
pasangannya

2. Guru 
memotivasi 
anak untuk 
menyebutkan 
nama  
gambar/benda 
yang sesuai 
dengan 
pasangannya 

4. Anak diberi 
motivasi agar 
mereka semangat 
dalam 
mengerjakan 
tugas untuk 
mencari benda 
dan pasangannya 
kemudian 
memberi warna.  

 
 
 
 

5. Guru memberi 
pujian kepada 
anak 
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CONTOH LEMBAR KERJA 
 

 
Gambar piring Gambar kaos kaki 

Gambar Meja Gambar Garpu 

Gambar Sendok  Gambar Gelas 

Gambar Sepatu  Gambar Kursi  
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Indikator  24 : Mengisi wadah dengan air, pasir, biji-bijian, beras  dan lain-

lain 

Kegiatan : Bermain di bak pasir (sesuai kondisi dan kebutuhan) 

Tujuan  : Anak dapat mengenal ukuran isi (volume) 

Metode : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Bahan/Alat  : Gelas plastik, bak pasir, sekop plastik kecil, kantong platik, 

dan lain-lain. 

 
Langkah-langkah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mendemonstrasikan 
cara mengisi pasir  

   kedalam gelas yang 
berbeda ukuran isi 
(volume) sambil 
menghitung jumlah 
berapa kali ia 
memasukan pasir ke 
dalam gelas 

2. Guru menjelaskan 
perbedaan ukuran isi 
(volume) 

4. Anak melakukan 
kegiatan mengisi 
gelas dengan pasir   

   sesuai dengan 
ukuran yang tertera 
pada gelas. 

 

1. Guru menyiapkan seluruh 
alat dan bahan yang akan 
digunakan   

 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 

Catatan:  

 

1. Kegiatan ini dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

2. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan 
berbagai media yang tertulis di 
Indikator. 

5. Guru memberi 
pujian kepada anak 
yang telah dapat 
mengisi gelas 
dengan pasir 
secara benar. 
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Indikator  27 : Menyebutkan hasil penambahan (menggabungkan 2 

kumpulan benda) dan pengurangan (memisahkan 

kumpulan benda) sampai 5  

Kegiatan :  Permainan penambahan dengan berbagai macam benda. 

Tujuan :  Mengembangkan kemampuan logika matematika 

Metode :  Demonstrasi dan pemberian tugas 

Bahan/Alat : Kertas warna dan gunting, kerikil, merjan, kancing baju, 

daun kering, biji-bijian, bola kecil. 
 
Langkah-langkah : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian  
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 

1. Guru menyiapkan    
    semua peralatan  
   yang dibutuhkan. 

 

3. Satu anak berjalan 
mengelilingi lingkaran  
  sambil mendekati salah  
  satu temannya  
  dan menggabungkan   
  bola yang dia pegang  
  dengan bola   
  temannya.Kemudian  
  kedua anak,  
  menyebutkan jumlah  
  bola yang digabungkan.

2. Anak-Anak berjalan  
    membentuk lingkaran 
 dan masing-masing anak   
  membawa  
  bola dengan jumlah   
  yang berbeda/sama 

 

4. Guru memberi pujian 
kepada anak yang dapat 
dengan benar menyebutkan 
hasil penambahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catatan: 
1. Dalam pelaksanaannya anak dipanggil sesuai 

kebutuhan secara bergiliran untuk melakukan 
tugas yang di contohkan guru. 

2. Kegiatan  dapat dilakukan dilakukan melalui 
permainan. 

3. Kegiatan diulang beberapa kali, sehingga semua 
anak bisa mendapatkan kesempatan. 

4. Alat dan bahan dapat disesuaikan dengan tema. 
5. Kegiatan juga dapat dilakukan melalui kegiatan 

bernyanyi (mis:jumlah jariku: “Dua jari tanganku, 
Dua jari kiriku, bersama jadi …….. 4, kususun 
begini”) 
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Indikator  28 : Memperkirakan urutan berikutnya setelah melihat bentuk 2 

pola yang berurutan, mis: merah-putih, merah-putih, merah-

putih 

 
Kegiatan :  Bermain pola (dengan berbagai media) 

Tujuan :  1. Anak dapat menyebutkan urutan pola 

      2. Anak dapat menunjukkan urutan pola. 

Metode : Demonstrasi dan pemberian tugas. 
Bahan/Alat :  Kertas karton, kertas warna, lem, benang, dan macam-           

macam benda. 

 
Langkah-langkah : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, hasil karya, 
unjuk kerja. 

Catatan: 
1. Selain praktek langsung menempel, 

anak juga dapat mengerjakan 
Lembaran Kerja dengan cara meniru 
pola yang sudah ada. 

2. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam 
bentuk fisik motorik kasar 

     
   

1. Guru menyiapkan 
semua peralatan  

 
 

3. Anak meniru dan 
meneruskan pola 
yang dibuat oleh 
guru. 

 

2.Guru menjelaskan 
cara bermain pola. 

  

4. Guru memberi pujian 
kepada anak yang dapat 
menyebut urutan pola 
dengan benar dan dapat 
menunjukkan urutan pola 
dengan benar. 
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Contoh Kegiatan Pembelajaran  
Bidang Pengembangan Kognitif  

 
KELOMPOK B 
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Indikator 1 : Mengelompokkan benda dengan berbagai cara menurut 
ciri-ciri tertentu. Misalnya menurut warna, bentuk, 
ukuran, jenis dan lain-lain 

Kegiatan : Bermain dengan Kotak pintar (K-1) 
Metode  : Demonstrasi 
Tujuan : 1.  Agar anak dapat mengelompokkan benda menurut 

bentuk dalam kotak pintas 
2.  Agar anak dapat membedakan benda-benda ciptaan 

Tuhan dan buatan manusia 
Alat dan Bahan
  

: - Kotak sepatu atau kotak makanan 
- Kertas kado  
- Kerikil, sedotan bakar, kelereng, bekas tutup spidol, 

karet gelang, tutup botol, dan lain-lain. 
 

Langkah -langkah Kegiatan: 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1. Guru menyiapkan 
alat dan bahan yang 
dibutuhkan 

 

3. Anak mengamati 
benda-benda yang 
ada di dalam kotak. 

 

2. Guru memperlihatkan 
alat peraga.   

 

4. Guru dan anak 
melakukan tanya 
jawab tentang benda 
yang ada didalam 
kotak. 

6. Anak mengelompok 
menjawab 
pertanyaan guru 
sambil menunjukkan 
bendanya 

 

5. Anak mengeluarkan 
isi kotak dan 
mengelompokkan  

 
 
 
 
 
 
 
 7. Anak 

mengelompokkan 
benda berdasarkan 
bentuk . 

 
 
 
 
 

Penilaian : 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 

 
 
 
 Catatan: 

1.   Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan benda berdasarkan warna/ukuran 
dan jenis lain sebagiaman tertulis pada Indikator 

 
 
 2.   Kegiatan dapat dilakukan di meja,karpet  atau di lantai. 

3.   Kegiatan ini dapat dilakukan berulang-ulang sesuai kebutuhan  
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Indikator 2. : Menunjuk dan mencari sebanyak-banyaknya benda, 

hewan, tanaman yang mempunyai warna, bentuk, 

ukuran atau ciri-ciri tertentu 
Kegiatan  : Mengamati bagian-bagian dari tanaman 
Metode  : Tanya jawab dan pemberian tugas. 
Tujuan  : 1. Agar anak dapat mengamati objek 

2. Agar anak dapat menyebutkan bagian-bagian dari 

tanaman 

3. Menambah kosa kata anak 
Alat dan Bahan  : Tanaman yang ada di sekitar 

 
Langkah -langkah Kegiatan :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 
 

Catatan: 
Kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai 
macam media sesuai indikator dan tema 

1. Guru membawa 
anak-anak ke 
halaman sekolah/ke 
tempat sumber 
pembelajaran 

3. Anak mengamati dan 
menyebutkan bagian-
bagian dari tanaman 

2. Guru menjelaskan 
tentang tanaman 

 

4. Guru dan anak 
melakukan tanya 
jawab  tentang 
bagian-bagian dari 
tanaman 

5. Anak menceritakan 
kembali tentang 
objek 
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Mengenal perbedaan kasar-halus, berat-ringan Panjang-

pendek, jauh-dekat, banyak dan sedikit, sama-tidak 

sama, tebal- tipis. 

Indikator 3 : 

Kegiatan : Bermain dengan Kantong Pintar 
Metode  : Demostrasi dan pemberian tugas. 
Tujuan : - Agar anak dapat mengenal tekstur suatu benda 

 - Mengoptimalkan fungsi indra peraba/kulit 
Alat dan Bahan : Kantong Pintar dan bermacam benda yang kasar dan 

halus amplas, Kapas, sikat, kain dan lain-lain) 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 
 Contoh Lembar Tugas: 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 
     
  

Catatan/Keterangan: 
Kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan 
menggunakan lembar tugas dengan cara 
anak menggambar benda-benda yang 
halus disebelah kanan dan gambar benda 
kasar sebelah kiri/ memberikan tanda (V) 
pada gambar benda-benda yg halus, dan 
tanda (X) pada gambar benda-benda yg 
kasar 

 

1. Guru menyiapkan 
kantong pintar dan 
benda-benda yang 
diperlukan. 

3. Anak secara bergantian 
dipersilahkan 
memasukkan tangan 
kedalam kantong dan 
mengambil salah-satu 
benda sambil menyebut- 
kan nama benda dan 
teksturnya.  

2. Anak mendengarkan 
penjelasan guru 
tentang cara bermain 
kantong pintar & 
tentang benda-benda 
yg kasar dan halus 

  
Kasar Halus 

 
 
 
 

 

 
 

Pohon 

Batu 

Karpet 

daun 
bedak 
kapas 
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: Membedakan macam-macam suara Indikator 4 

: Bermain tebak asal suara? Kegiatan  

Metode  : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan  : - Melatih indra pendengaran 

- Melatih konsentrasi 

: Sapu tangan, dua batu koral/sendok dan piring kaleng/ 

tamburin, dan lain-lain 

Alat dan Bahan 

 
 

Langkah -langkah Kegiatan : 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Penilaian: 
Unjuk kerja, penugasan. 
 

Catatan/Keterangan: 
Langkah-langkah kegiatan di atas untuk 
dua kegiatan (a dan b). 

1 - a 
Anak-anak diajak duduk 
membentuk lingkaran, 
satu anak berdiri di 
tengah dengan mata 
ditutup sapu tangan 

3 - a 
Anak yang berdiri ditutup 
matanya ditugaskan untuk 
mencari bunyi asal 
suara/menebak bunyi asal 
suara  

2 - a 
Satu anak yang 
duduk memegang 
alat dan 
membunyikannya 

1 - b 
Anak-anak diajak duduk 
membentuk lingkaran, 
satu anak berdiri 
ditengah dengan mata 
ditutup sapu tangan 
 

2 - b 
Beberapa anak yang 
duduk memegang 
alat dan 
membunyikannya 
 

3 - b 
Beberapa anak yang 
berdiri ditugaskan untuk 
mencari bunyi asal suara 
yang dipilihnya “Saya akan 
mencari bunyi batu!”, 
“Saya akan mencari 
tamburin”, dst. 
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: Memasangkan benda sesuai dengan pasangannya, 

jenis, persamaan, dan lain-lain 
Indikator 5 

Kegiatan  : Bermain mana pasangan ku? 

Metode : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan : - Agar anak berani mengambil keputusan 

- Berlatih memperkirakan ukuran/estimasi 

Alat dan Bahan - Permainan  1a Odol-sikat gigi, sisir-kaca, buku-pinsil, 

dan lain-lain 

: 

- Permainan 1b Bermacam tutup botol/toples. 

 
 

 
Langkah -langkah Kegiatan: 
 

1 - a 
Guru 
memperlihatkan 
alat peraga, berupa 
sikat gigi, odol, 
sisir,kaca dll 

3 –a 
Anak mencari 
pasangan benda. 
 

2 – a 
Anak diajak  
untuk 
mengamati  
benda. 

1 - b 
Guru 
memperlihatkan 
alat peraga, berupa 
bermacam tutup 
botol/toples. 

2 - b 
Guru 
membuka 
semua tutup 
botol  

3 - b  
Anak mencari  
pasangan tutup 
botol/toples. 

4 – a 
Guru memberi 
pujian kepada 
anak. 

4 - b  
Guru memberi 
pujian kepada 
anak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penilaian : 

Observasi, penugasan, hasil karya, 
unjuk kerja. 

 
 
 
 

Catatan/Keterangan: 
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam media, 
misal: 
- menjodohkan pasangan sandal 
- menjodohkan meja dan kursi sesuai warna 
- mencari teman yang tingginya sama 
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: Menyebutkan dan menceritakan perbedaan dua buah 

benda 
Indikator 6 

Kegiatan  : Bermain membedakan dua buah benda. 
Metode : Demonstrasi dan pemberian tugas. 
Tujuan : - Melatih ketelitian  

- Agar anak berani mengungkapkan pendapat. 

: (disesuaikan dengan tema) Alat dan Bahan  
 
 
 
Langkah -langkah Kegiatan : 
 

1. Guru 
memperkenalkan 
alat peraga. 

3. Anak 
mengungkapkan 
secara lisan 
perbedaan dua 
benda. 

2. Anak diminta untuk 
mengamati secara 
detail bagian dari 
setiap benda yang 
diperlihatkan guru 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Misal: 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk 
kerja. 

Catatan/Keterangan: 
Setelah kegiatan ini anak dapat 
menggambar benda yang diamatinya.  

  Pohon pisang dan pohon singkong 
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: Menunjukkan kejanggalan  suatu gambar Indikator 7 

Kegiatan  : Mencari kejanggalan suatu gambar 

Metode : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan  : - Agar anak dapat mengenal keutuhan sebuah bentuk 

- Melatih ketelitian anak 

Alat dan Bahan : - Gambar ukuran besar untuk alat peraga guru 

- Gambar ukuran folio untuk lembar kerja anak 

 
 
Langkah -langkah Kegiatan: 
 

1. Guru memperlihatkan 
alat peraga berupa 
gambar (disesuaikan 
dengan tema) 

3. Anak mencari 
kejanggalan dari 
gambar yang diamati 
pada alat peraga 
guru. 

2. Anak mengamati 
gambar secara 
seksama/teliti. 

4.  Anak memberi tanda 
silang pada gambar 
yang janggal di lembar 
kerjanya. 

 

5. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penilaian : 

Observasi, penugasan, unjuk kerja. 
 

Catatan/Keterangan: 
-  Gambar yang dibuat bukan hasil distorsi (gajah kakinya bentuk gambar kaki manusia. dsb) 
-  Misalnya gambar dapat berupa alat-alat sekolah atau rumah tangga yang diletakkan  pada 

tempat yang salah, sehingga ada pemahaman konsep menyimpan benda-benda pada 
tempatnya. 

- Kegiatan ini dapat dikembangkan. 
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: Menyusun benda dari besar – kecil atau sebaliknya Indikator 8 

Kegiatan  : Mengurutkan Besar -Kecil 

Metode : Tanya jawab, demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan : -   Agar anak dapat mengenal urutan besar-kecil atau 

sebaliknya. 

-   Agar anak dapat mengenal ukuran besar-kecil. 

: Berbagai macam buah-buahan, bola, kancing baju, 

dan benda-benda lain.     

Alat dan Bahan 

 
 
Langkah -langkah Kegiatan : 
 
 

1. Guru memperlihatkan 
alat peraga (benda/ 
gambar sesuai 
dengan tema), anak 
mengamati. 

 2. Guru mengadakan 
tanya jawab 
tentang besar-
kecil. 

3. Anak mengurutkan 
benda dari ukuran 
yang besar s.d. yang 
kecil. 

 
 
 
   
 
 
 
 4. Guru memberi pujian 

kepada anak.  
  
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, hasil karya, unjuk kerja. 

 
 
 
 
 

Catatan :  
Kegiatan ini dapat dikembangkan melalui gambar, menggunting, dan menempel, misalnya 
menyusun menara (dibuat kan gambarnya) 
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Indikator 9  :  Mencoba dan menceritakan tentang apa yang terjadi jika: 

warna dicampur, proses pertumbuhan tanaman, balon 

ditiup lalu dilepaskan, benda-benda dimasukkan kedalam 

air, (terapung, melayang, tenggelam), benda-benda 

dijatuhkan (gravitasi), benda-benda didekatkan dengan 

magnit, mengamati benda dengan kaca pembesar, 

macam-macam rasa, mencium macam-macam bau, 

mendengar macam-macam bunyi. 

Kegiatan :  Mengamati proses pertumbuhan tanaman. 

Metode :  Eksperimen, demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan :  Mengetahui tentang  proses pertumbuhan  

Alat dan Bahan : Gelas plastik, air, lidi, bawang merah, kecambah, 

penggaris, meteran. 

  
Langkah-langkah Kegiatan : 
 
 

1. Guru menyiapkan 
alat-alat yang 
diperlukan. 

3. Dalam beberapa hari 
anak mengamati 
proses pertumbuhan 
bawang merah. 

 

2. Guru menjelaskan 
eksperimen pertumbuhan 
bawang merah; 
- Gelas diisi air bersih 

sebanyak 1/2 gelas.  
- Bagian atas bawang 

merah dipotong 1/2 cm. 
- Tusukan lidi pada 

bagian tengah bawang 
merah.- lalu letakkan 
bawang merah di 
permukaan gelas.  

 

4. Anak memberikan 
laporan secara lisan 
tentang apa yang 
terjadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian : 
Observasi, penugasan, hasil karya, unjuk kerja. 
 

Catatan/Keterangan; 
- Kegiatan ini dapat dikembangkan  dengan mengisi LK dan menanam biji.  
- Lampiran LK pada halaman berikutnya. 
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CONTOH  LEMBAR  TUGAS  ANAK 

 
Nama anak : 
Kelompok : 
Hari, tanggal :  
 
 

GAMBAR PROSES PERTUMBUHAN BAWANG MERAH 
 

Hari ke-1 

Hari ke-8 

Hari ke-6 

Hari ke-7 

Hari ke-4 

Hari ke-2 

Hari ke-5 

Hari ke-3 

Hari ke-9 

 
 
 Penilaian: 

Observasi, penugasan  
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Indikator 10 : Mengungkapkan sebab-akibat, misalnya: mengapa sakit    

gigi? mengapa kita lapar? 

 

Kegiatan : Cerita ” Si Kuku dan Si Manman” 

Metode : Bercerita, tanya jawab   
Tujuan  : - Mengenal sebab akibat 

   - Mengenal cara merawat gigi.  

Alat dan Bahan : Gambar seri tentang kerusakan gigi dengan ukuran 

gambar A3. 

  

Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 1. Guru memperlihatkan 

gambar seri 
kemudian 
menceritakkan. 

3. Guru dan anak melakukan 
tanya jawab tentang isi 
cerita dan 
menyimpulkannya. 

2. Anak mendengarkan 
cerita guru.    

 
 
 
 
 
 Penilaian: 

Observasi, penugasan, unjuk kerja. 

Catatan/Keterangan: 
- Selain bercerita kegiatan ini dapat dilakukan dengan percobaan misal; memasak nasi, 

menggoreng kerupuk, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 
- Gambar seri pada kegiatan atas terlampir. 
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CONTOH KARTU GAMBAR BERSERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1:  Andi makan coklat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2:  Andi tidur 
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Gambar 3 :  2 Kuman (Kuku dan Manman) sedang membangun rumah di 
dalam gigi (Kuku  membor gigi dengan alat bor, Manman 
membuat lubang dengan cangkul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 :  Gigi menjadi rumah yang berpintu dan berjendela. 

 45



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 :  Gambar muka Andi yang pipinya bengkak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6:  Dokter gigi yang sedang memeriksa gigi Andi. 
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Gambar 7 :  Gambar rumah kuman hancur dan para kuman terseret air. 
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Indikator 11  : Mengungkapkan asal mula/terjadinya sesuatu 

 

Kegiatan  : Bermain dengan Kipas. 

Metode  : Demonstrasi, pemberian tugas, dan unjuk kerja. 

Tujuan  : Mengenal asal mula terjadinya angin. 

Alat dan Bahan : Kipas, balon, bola pingpong dan diri anak sendiri. 

 

Langkah -langkah Kegiatan: 
 
 

1. Guru memperlihatkan 
alat peraga dan cara 
menggunakannya . 

3. Anak menceritakan 
apa yang terjadi 
setelah 
melaksanakan 
kegiatan  

2. Anak bermain 
mengipas balon, 
bola, dan diri sendiri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 
 

Catatan/Keterangan: 
Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagai media dan bentuk kegiatan yang lain. 
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Indikator 12  :  Membilang/menyebut urutan bilangan dari 1 sampai 20 

 

Kegiatan  :  Membilang  

Metode        :  Observasi dan pemberian tugas. 

Tujuan  : - Mengenal urutan bilangan 

     - Melatih cara pengucapan yang benar dan jelas 

Alat dan Bahan : Tanpa alat/lisan, kartu angka, pohon hitung 

 
Langkah -langkah Kegiatan: 
 
 

1.Guru menjelaskan 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan.  

3. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 

2. Anak secara bergantian 
membilang dan 
menyebut urutan 
bilangan 1 sampai 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Penilaian : Penugasan. 

Catatan/Keterangan: 
- Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyanyi, sajak, olah raga atau melakukan gerakkan tari. 
- Kegiatan dapat dikembangkan. 
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Indikator 13  :  Membilang (mengenal konsep bilangan dengan benda-

benda) 1 sampai 10. 

 

Kegiatan  : Membilang  

Metode  : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan  : - Dapat membilang sesuai urutan dengan benar 

   :  - Mengenal konsep bilangan 

Alat dan Bahan   : batu kerikil, buah karet, karet gelang, tutup botol, minuman, 

gelas plastik, piring kue 

 
Langkah -langkah Kegiatan: 
 

1. Guru memperlihatkan 
alat peraga 

2. Anak mengamati 
benda-benda yang 
diperlihatkan guru dan 
menyebutkan nama 
benda tersebut. 

3. Guru menugaskan anak 
untuk menghitung 1 
sampai 10 untuk setiap 
jenis benda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: Penugasan. 
 

Catatan/Keterangan: 

4. Anak memasukkan 
tutup botol ke dalam 
gelas yang sudah 
diberi angka 1 s.d. 10 
sambil 
menghitungnya 

- Secara bertahap setelah kegiatan tersebut dapat  dilanjutkan pada lembar tugas anak, 
dengan membuat konsep bilangan 5= gambar lima kerikil/buah karet/tutup botol dll.  
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Indikator 14 :  Membuat urutan bilangan 1 sampai dengan 10 dengan 
benda-benda. 

 

Kegiatan : Mengurutkan bilangan dengan benda-benda. 

Metode : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan :  - Mengurutkan sesuai urutan bilangan dengan benda-

benda. 

 - Dapat membilang sesuai urutan dengan benar 

 - Mengenal konsep bilangan. 

Alat dan Bahan :  Batu kerikil, buah karet, karet gelang, tutup botol minuman, 

kartu angka, kotak dadu 
 

Langkah -langkah Kegiatan: 
 
 

1. Guru memperlihatkan 
alat peraga 

2. Anak menyebut dan 
mengurutkan 
bilangan dengan 
benda-benda (1-10) 
dengan benar.   

3. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan. 
 

Catatan/Keterangan: 
Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagai macam media 
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Indikator 15 :  Menghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan 

benda-benda sampai 10 (anak tidak disuruh menulis) 

 

Kegiatan :  Bermain konsep bilangan 

Metode :  Demonstrasi dan pemberian tugas, observasi 

Tujuan :  Mengenal konsep bilangan 

Alat dan Bahan :  Karet gelang dan kartu angka, kartu dadu, dan media lainnya 

 
Langkah -langkah Kegiatan: 
 
 
 

1. Guru memperlihatkan 
alat peraga.  

 

2. Guru menjelaskan cara 
bermain konsep 
bilangan;  
Kartu yang bertuliskan 
angka 1 diletakkan 
berdekatan dengan 1 
gelang karet , dst 

i l b  

3. Anak 
melaksanakan 
tugas sesuai 
dengan penjelasan 
guru  

4. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian : 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 
 

 
 
  
 
 

Catatan/Keterangan : 
Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagai media dan berbagai bentuk kegiatan. 
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Indikator 16  : Membedakan dan membuat 2 kumpulan benda yang sama 

jumlahnya, yang tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit. 

 

Kegiatan :  Permainan Lebih banyak -lebih sedikit” 

Metode :  Demonstrasi dan pemberian tugas, tanya jawab. 

Tujuan :  Mengenal konsep lebih banyak-lebih sedikit. 

Alat dan Bahan :  2 jenis daun kering atau daun dari bermacam-macam 

tanaman. 

 
Langkah -langkah Kegiatan: 
 
 
 1. Guru mempersiapkan 

alat peraga kemudian 
menjelaskan cara 
mengelompokkan 
daun yang sejenis.  

3. Anak menyebutkan 
kelompok daun mana 
yang berjumlah lebih 
banyak dan lebih sedikit. 

 

2. Anak melakukan 
pengelompokkan 
daun yang 
sejenis. 

4. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 
 

Catatan/Keterangan: 
Kegiatan dapat dikembangkan dengan media dan bentuk kegiatan lain sesuai dengan tema. 
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Indikator  17 : Membuat bentuk-bentuk Geometri 

 

Kegiatan : Membuat bentuk lingkaran , segi tiga dan segi empat 

Metode   : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan : - Membedakan bentuk geometri 

   - Membuat bentuk-bentuk geometri  

Alat dan Bahan :  Karton, gunting, pensil dan alat peraga guru bermacam-

macam  bentuk geometri, kertas transparan 

 
Langkah -langkah Kegiatan: 

 

1. Guru memperlihatkan 
alat peraga  

3. Anak menjiplak 
bentuk geometri 
kemudian digunting. 

2. Guru  menjelaskan dan 
mendemonstrasikan cara 
membuat bentuk 
geometri : 
a. Menjiplak gambar 

bentuk  geometri 
dengan menempelkan 
kertas transparan dan 
mengikuti bentuknya 
dengan pensil. 

b. Menggunting hasil 
jiplakan. 

4. Anak menyebutkan 
bentuk geometri hasil 
jiplakan dan 
guntingannya 

 

5. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

Penilaian:  
Observasi, penugasan, unjuk kerja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Catatan/Keterangan:  

Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagai macam media.  
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Indikator 18  : Mengelompokkan benda-benda tiga dimensi (benda-                         

benda sebenarnya) yang berbentuk geometri (lingkaran, 

segitiga, segiempat) 

 

Kegiatan : Permainan geometri  

Metode      : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan : -  Mengenal benda tiga dimensi yang berbentuk geometri 

   -  Mengelompokkan benda-benda tiga dimensi yang berbentuk 

geometri 

Alat dan Bahan : Kotak sabun, kotak odol, kotak korek api, kotak bedak, bola, 

dan lain-lain. 

 
Langkah -langkah Kegiatan: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja 

Catatan/Keterangan: 
 Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagaimacam media. 
 

1. Guru mempersiapkan  
    alat; 

1. Meletakkan benda-  
    benda di satu tempat.  
2. Menyiapkan tempat  
    untuk memindahkan 

dan mengelompokkan  
   benda-benda. 

 

3. Anak bermain secara 
bergantian 

2. Guru menjelaskan cara 
bermain: 
Setiap anak boleh 
mengambil beberapa 
bentuk kemudian 
dipindahkan dan 
dikelompokkan pada 
tempat yang sudah 
ditempel bentuk 
lingkaran, segitiga, dan 
segiempat. 

4. Guru memberi pujian 
kepada anak. 
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Indikator 19 : Memasangkan bentuk geometri dengan benda tiga dimensi 

yang berbentuk sama (lingkaran-bola, segiempat-balok) 

  

Kegiatan : Bermain memasangkan bentuk geometri  

Metode           : Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan : Memasangkan bentuk geometri dengan benda tiga     dimensi 

Alat dan Bahan : Kepingan geometri dan Kotak sabun, kotak odol, kotak korek 

api, kotak bedak, bola, dan lain-lain    

 
Langkah -langkah Kegiatan : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja 
 

Catatan/Keterangan: 
 Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagai macam media  
 

1. Guru mempersiapkan 
alat; 
a. Meletakkan benda-  3. Anak mulai bermain 

4. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 

2. Guru menjelaskan cara 
bermain: 
Setiap anak 
memindahkan benda 
yang sebenarnya dan 
diletakkan pada kepingan 
geometri yang sudah 
disiapkan di lantai. 

   benda di satu 
tempat.  

b. Menyiapkan 
kepingan bentuk 
geometri  
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Indikator 21 :  Mengerjakan Maze (mencari jejak) yang lebih komplek (3-4 

jalan) 

 

Kegiatan :  Permainan MAZE 

Metode :  Demonstrasi dan pemberian tugas.  

Tujuan :  Agar anak mampu memecahkan masalah dengan kreatif. 

Alat dan Bahan :  Halaman TK, bola, karton spidol, gunting, bambu/kayu, sesuai 

kebutuhan lainnya 

 
Langkah -langkah Kegiatan: 
 
 

1.Guru mempersiapkan 
alat  
a. Mendisain jejak di 

halaman 
b. Membuat tanda 

penunjuk arah dari 
karton 

c. Meletakkan bola 
disuatu tempat sesuai 
dengan disain maze 

3. Anak mencari jejak. 
2. Guru menjelaskan 

cara melaksanakan 
permainan “mencari 
bola” 

4. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja 

 
 

 
 

Catatan/Keterangan: 
 Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagai macam media 
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Indikator 22 :  Mengukur panjang dengan langkah, jengkal, lidi,   ranting, 

penggaris, meteran, dan lain-lain. 

 

Kegiatan :  Mengukur panjang dengan jengkal 

Metode :  Demonstrasi dan pemberian tugas. 

Tujuan :  Dapat mengukur panjang dengan jengkal. 

Alat dan Bahan :  Meja anak, meja guru, laci anak,  dan lain-lain 

 

Langkah -langkah Kegiatan: 
 
 1. Guru mengenalkan 

bermacam-macam 
alat ukur panjang, 
penggaris, meteran, 
dll. 

3. Anak melaksanakan 
tugas mengukur 
panjang  dengan 
jengkal. 

2. Guru menjelaskan 
cara mengukur dengan 
jengkal. 

4. Anak menuliskan hasil 
ukuran panjang benda 
pada lembar kerja 

5. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja, hasil kerja 
 

 
 
 

 
 
 

Catatan/Keterangan: 
1.  Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagai macam media 
2.  Lampiran  lembar kerja kegiatan mengukur panjang 
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CONTOH  LEMBAR  TUGAS  ANAK 
 

Nama anak : 
Kelompok : 
Hari, tanggal :  
 

MENGGAMBAR BENDA YANG DIUKUR DAN MENULISKAN HASILNYA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Panjang  : ………jengkal 

 
 
 
 
 
 
 Panjang : ………jengkal 

 
 
 
 
 
 
 Panjang : ………jengkal 

 
 
 
 
 
 
 Panjang : ……… jengkal 
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Indikator 30 :  Menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan dengan 

benda sampai 10. 

 

Kegiatan :  Bermain penambahan  

Metode :  Karyawisata. 

Tujuan :  Agar anak dapat menjumlah  sampai 10 

Alat dan Bahan :  Halaman TK, benda-benda yang ada di halaman (misalnya: 

kerikil, daun-daun yang jatuh, ranting kering, dan lain-lain) 

 
Langkah -langkah Kegiatan : 

 

 
1. Guru mengajak anak 

ke halaman TK untuk 
mengamati benda-
benda yang ada. 

3. Anak mencari teman 
untuk menggabungkan 
benda yang didapatnya 
kemudian menyebutkan 
hasilnya. 

2. Guru menugaskan 
pada masing-masing 
anak untuk mencari 
benda yang disukai 
sesuai dengan jumlah 
yang ditentukan 

4. Guru memberi pujian 
kepada anak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Penilaian: 
Observasi, penugasan, unjuk kerja, hasil kerja 
 

Catatan/Keterangan: 
1.  Kegiatan dapat dikembangkan dengan berbagai macam media 
2.  Lampiran lembar kerja kegiatan penambahan 
3. Kegiatan ini dapat berbentuk nyanyian 
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PENUTUP 

 
BAB IV 

  

Pengembangan kognitif adalah satu pengembangan kemampuan dasar anak, 

yang bertujuan agar anak mampu meningkatkan kemampuan dan kreativitas 

sesuai dengan tahap perkembangan. Di samping itu, anak dapat mengembangkan 

pengetahuan yang sudah diketahui dengan pengetahuan yang baru diperolehnya. 

Pengembangan kognitif adalah satu pengembangan kemampuan dasar anak, 

yang bertujuan agar anak mampu meningkatkan kemampuan dan kreativitas 

sesuai dengan tahap perkembangan. Di samping itu, anak dapat mengembangkan 

pengetahuan yang sudah diketahui dengan pengetahuan yang baru diperolehnya. 

Dalam pelaksanaan pengembangan kognitif, kegiatan harus disesuaikan dengan 

taraf perkembangan anak dengan kondisi lingkungan serta dikaitkan dengan 

tema. 

Dalam pelaksanaan pengembangan kognitif, kegiatan harus disesuaikan dengan 

taraf perkembangan anak dengan kondisi lingkungan serta dikaitkan dengan 

tema. 

Pedoman pengembangan kognitif ini dapat dipergunakan sebagai rujukan guru 

dalam menyusun Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan Kegiatan 

Harian (SKH). Guru dapat mengembangkan model pembelajaran kognitif 

disesuaikan dengan kemampuannya, sarana prasarana yang tersedia, dan 

kondisi anak. 

Pedoman pengembangan kognitif ini dapat dipergunakan sebagai rujukan guru 

dalam menyusun Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan Kegiatan 

Harian (SKH). Guru dapat mengembangkan model pembelajaran kognitif 

disesuaikan dengan kemampuannya, sarana prasarana yang tersedia, dan 

kondisi anak. 
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