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Abstract  

Penulis melakukan survey di PAUD YAPIS 

KONDA . Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui peranan 

guru dalam mengembangkan kognitif anak 

usia dini DI MASA PANDEMI COVID 19 

dan sejauh mana guru dapat berperan 

dalam mengembangkan kognitif yang 

dimiliki anak usia dini. Dan hasil penelitian 

terhadap perkembangan kognitif belum 

sepenuhnya baik,  dikarenakan guru belum 

melaksanakan peranannya dengan baik dan 

ketidak maksimalnya peranan guru 

disebabkan karena pertama  adanya situasi 

pandemic yang di mana semua aktifitas 

ataupun kegiatan serba terbatas, di mna 

pada masa pandemic covid 19 ini tdak di 

perbolehkan untuk berinteraksi atau 

beraktifitas terlau lama baik di dalam 

sekolah  maupun di linkungan rumah .    

Kata kunci :  Peranan guru , kognitif , peran 

guru dalam mengembangkan kognitif 

 

Abstract 

The author conducted a survey at 

PAUD YAPIS KONDA. This research uses 

qualitative methods, observation methods, 

interviews and documentation. The purpose of 

this study is to determine the role of teachers 

in developing early childhood cognitive IN 

PANDEMIC TIME COVID 19 and the extent 

to which teachers can play a role in 

developing cognitive possessed by early 

childhood. And the results of research on 

cognitive development are not yet fully good, 

because the teacher has not carried out their 

role properly and the teacher's role is not 

maximal because first there is a pandemic 

situation where all activities or activities are 

completely limited, where during the Covid 

19 pandemic it was not allowed to interacting 

or doing activities for too long both at school 

and in the home environment. 

 

Key words : The role of the teacher, 

cognitive, the role of the teacher in 

developing cognitive      

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 



  

 Pendidikan anak usia dini 

merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang 

mengacu pada peletakan dasar kearah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi, dan kecerdasan 

spiritual), sosio emosional (sikap dan 

perilaku serta agama) sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan 

yang dilalui oleh anak usia dini.  Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

146  Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Pendididikan Anak Usia Dini menyatakan  

bahwa, “ Pendidikan Anak Usia Dini, yang 

selanjutnya disingkat PAUD, merupakan 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia 6 (enam) yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani  agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut”. Pendidikan anak 

usia dini pada umumnya memberikan 

pendidikan yang dapat menstimulasi  

aspek-aspek perkembangan anak usia dini.  

 Selanjutnya masih dalam 

PERMENDIBUD RI No 146 Tahun 2014 

pasal 5 dinyatakan struktur kurikulum 

PAUD memuat program-program 

pengembangan yang mencangkup  nilai 

agama dan moral, fisik-mototik, kognitif, 

bahasa sosial –emosional dan seni. Salah 

satu program  pengembangan yang 

dikembangkan di PAUD adalah 

kemampuan kognitif. Kemampuan 

kognitif sebagai salah satu kemampuan 

dasar dalam kurikulum PAUD memegang 

peranan strategis. Program pengembangan 

kognitif mencakup perwujudan suasana 

untuk berkembangnya kematangan proses 

berfikir dalam konteks bermain 

(Permendikbud, 2014).  Pendekatan 

perkembangan kognitif menekankan 

bagaimana anak secara aktif membangun 

cara berpikir mereka dari satu titik 

perkembangan ke perkembangan 

selanjutnya. 

  Teori kognitif dikembangkan oleh 

Jean Piaget.  Piaget membagi 

perkembangan kognitif dalam empat 

tahapan; sensorimotor, preoperasional, 

operasional konkret dan operasional 

formal. (Santrock,2007 hlm 245). Anak 

usia dini berada pada rentang usia 2-7 

tahun dimana pada usia ini dalam tahapan 

kognitif piaget berada pada tahapan 

preoperasional dimana anak membangun 

pengetahuan dengan merasakan, 

melakukan  dan terlibat langsung.  

  Dalam Undang-Undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 

bahwa  Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan 



dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut.1 PAUD 

adalah investasi besar bagi keluarga dan 

juga bangsa.2 Sebab anak adalah generasi 

penerus keluarga dan bangsa. alangkah 

bahagianya keluarga yang melihat anak-

anaknya berhasil baik dalam bidang 

pendidikan, keluarga maupun masyarakat. 

Guru adalah pendidik, yang menjadi 

tokoh, panutan dan identifikasi bagi para 

peserta didik, dan lingkungannya. Oleh 

karena itu, guru harus memiliki standar 

kualitas tertentu, yang mencakup tanggung 

jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. 

Peran guru sebagai pendidik (nurturer) 

berkaitan dengan meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

untuk memperoleh pengalaman-

pengalaman lebih lanjut seperti 

penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari 

orang tua, dan orang dewasa yang lain, 

moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, 

pengetahuan dan keterampilan dasar, 

persiapan untuk perkawinan dan hidup 

berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal 

yang bersifat personal dan spiritual. Oleh 

karena itu tugas guru dapat disebut 

pendidik dan pemeliharaan anak.  

  

 Guru sebagai penanggung jawab 

pendisiplinan anak harus mengontrol 

setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku 

anak tidak menyimpang dengan norma-

norma yang ada. Peranan guru sebagai 

pengajar dan pembimbing dalam kegiatan 

belajar peserta didik dipengaruhi oleh 

berbagai factor, seperti motivasi, 

kematangan, hubungan peserta didik 

dengan guru, kemampuan verbal, tingkat 

kebebasan, rasa aman dan keterampilan 

guru dalam berkomunikasi. Jika factor-

faktor di atas dipenuhi, maka melalui 

pembelajaran peserta didik dapat belajar 

dengan baik. Guru harus berusaha 

membuat sesuatu menjadi jelas bagi 

peserta didik dan terampil dalam 

memecahkan masalah.  

 Kemampuan pengembangan 

kognitif bertujuan mengembangkan 

kemampuan berpikir anak, agar dapat 

mengolah perolehan belajarnya, dapat 

menemukan bermacam macam alternatif 

pemecahan masalah, membantu anak untuk 

mengembangkan kemampuan logika 

matematikannya dan pengetahuan ruang dan 

waktu, serta mempunyai kemampuan untuk 

memilah-milah, mengelompokan serta 

mempersiapkan pengembangan kemampuan 

berpikir teliti.  

 Kemampuan kognitif dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk 

mengetahui sesuatu,3 artinya mengerti 

menunjukan kemampuan untuk menangkap 

sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu 

serta mempunyai gambaran yang jelas 

terhadap hal tersebut, perkembangan kognitif 

sendiri mengacu kepada kemampuan yang 

dimiliki seorang anak untuk memahami 

sesuatu. Pengembangan kognitif pada 

dasarnya dimaksudkan agar anak mampu 

mengeksplorasi terhadap dunia sekitar 



melalui panca inderanya, sehingga dengan 

pengetahuan yang didapatnya anak akan 

memainkan perannya sebagai makhluk tuhan 

yang harus memberdayakan apa yang ada di 

dunia ini untuk kepentingannya dan orang 

lain. Apabila kognitif anak tidak 

dikembangkan, maka fungsi pikir tidak dapat 

digunakan dengan cepat dan tepat untuk 

mengatasi situasi dalam rangka memecahkan 

masalah. Lingkup perkembangan kognitif 

meliputi pengetahuan umum dan sains, 

konsep bentuk, warna, ukuran, konsep 

bilangan, lambang bilangan dan huruf.   

 Peranan merupakan aspek yang 

dinamis dari kedudukan atau status.  Guru 

merupakan seseorang yang tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah.   

 Corona Virus Disease - 19 (Covid-

19) kini menjadi pandemi yang sangat serius 

dan berbahaya di seliruh penjuru dunia karena 

telah merenggut  ribuan nyawa. Pencegahan 

meluasnya virus corona kini telah menjadi 

prioritas utama di beberapa negara, termasuk 

Indonesia. Segala kegiatan yang mengundang 

keramaian, kerumunan, dan interaksi sudah 

mulai di blokade, termasuk bersekolah. 

Kegiatan sekolah kini telah diliburkan hingga 

beberapa bulan kedepan. Bahkan, pemerintah 

sepakat untuk mentiadakan UN di tahun ini. 

 

Warga negara kini diwajibkan untuk 

"stay at home" sebagai salah satu 

bentuk upaya pencegahan penularan 

virus corona. 

Pemerintah benar-benar ketat dalam 

menindaklanjuti hal ini. Namun jika 

kegiatan bersekolah sudah diliburkan 

untuk sementara, lalu bagaimana 

dengan nasib pendidikan negeri ini? 

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Nadiem Anwar Makarim telah 

mengeluarkan surat edaran 

Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Covid-19 pada 24 Maret lalu 

dimana salah satu kebijakannya yaitu 

menetapkan bahwa proses belajar 

untuk sementara dilakukan secara 

online dari rumah masing-masing. 

Dengan demikian, tidak akan terjadi 

tatap muka antara guru dengan siswa. 

Padahal, interaksi guru-siswa dalam 

proses pembelajaran sangat penting 

untuk mengetahui kemajuan proses 

belajar siswa. Dengan adanya proses 

belajar daring, guru harus benar-

benar memerhatikan belajar siswa 

yang dilakukan secara online. 

 Peran guru kini sangatlah penting 

mengingat proses belajar sudah tidak 

bisa bertatap muka lagi. Guru harus 

benar benar berupaya semaksimal 

mungkin agar siswa dapat memahami 

materi yang disampaikan secara 

online. Guru adalah orang pertama 

dan utama sebagai pendidikan negara 

mengingat pendidikan adalah wadah 

pencetak generasi bangsa. Oleh 



karena itu, ditengah maraknya wabah 

cirus corona ini, beberapa peran guru 

yang  sangat"urgent" yaitu: 

 

1. Guru Sebagai Motivator 

 Guru tetap memberikan materi atau 

penugasan terhadap siswa disertai 

dengan motivasi pada siswa untuk 

tetap semangat dalam belajar 

ditengah maraknya virus corona. 

Guru juga harus memberikan nasihat 

atau hal-hal yang bersifat positif agar 

siswa tidak terlalu parno akan 

pandemi corona. Dilain sisi, guru 

juga harus memerhatikan mood 

belajar siswa agar tidak terlalu stress 

akibat tugas. Guru hendaknya 

mengajar daring dengan tetap 

memberikan penjelasan pada siswa, 

bukan semata-mata hanya dengan 

memberikan tugas secara terus 

menerus sebab siswa juga butuh 

penjelasan untuk memahami materi 

yang dibahas. 

 

2. Guru sebagai Inovator 

 Proses belajar yang dilakukan 

secara online mengharuskan guru 

untuk menguasai teknologi. Guru 

harus inovatif terhadap media 

maupun metode yang terus 

berkembang. Sesuai dengan keadaan 

saat ini, guru hendaknya menguasai 

beberapa cara untuk belajar secara 

online, misal melalui zoom, google 

classroom, wa, line, dan sebagainya. 

Metode yang diterapkan juga akan 

berbeda dari biasanya sebab belajar 

tidak berlangsung "face to face". 

Guru harus pintar-pintar memilih 

metode yang akan digunakan dalam 

proses belajar daring ini. 

 

3. Guru sebagai Evaluator 

 Setelah proses pembelajaran daring 

dilakukan, guru harus mampu 

mengevaluasi apa kekurangan dari 

kuliah online, masalah-masalah yang 

timbul pada siswa maupun saat 

proses pembelajaran , apakah siswa 

menerima materi dengan baik atau 

tidak , dan masalah lainnya. 

Peran guru di atas hanya sebagian 

saja, masih banyak lagi peran guru 

lainnya. Namun ketiga hal di atas 

perlu diperhatikan dikala siswa 

belajar secara online untuk beberapa 

waktu ke depan. 

 

 Berdasarkan pengertian diatas 

dapat diperjelas bahwa peranan guru yang 

dimaksud disini adalah bagian dari upaya 

yang untuk memaksimalkan perkembangan 

kognitif anak usia dini di PAUD YAPIS 

KONDA  

 Pada aspek pengembangan kognitif, 

kompetensi yang diharapkan pada anak 

adalah anak mampu dan memiliki 

kemampuan berfikir secara logis, berfikir 

kritis, dapat memberi alasan, mampu untuk 

memusatkan dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. Pitensi kognitif seseorang 



tercermin dalam kemampuannya 

menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut 

pemahaman dan penalaran. Potensi kognitif 

manusia sebagai suatu aktivitas kognitif yang 

pokok, terutama pemhaman baik yang 

menyangkut kemampuan berbahasa maupun 

motorik  

 Guru merupakan tenaga pendidik 

yang tugas utamanya mengajar serta upaya 

pembentukan sumberdaya manusia dalam 

pendidikan. Adapun peran  guru untuk 

mengembangkan kognitif anak sebagai 

berikut: 

1.  Belajar tentang kemampuan-

kemampuan baru 

2.  Menghasilkan banyak gagasan atau 

jawaban yang relevan dan arus 

pemikiran lancer 

3.  Kemampuan untuk beradaptasi secara 

berhasil 

4. Mampu memecahkan persoalan hidup 

yang dihadapinya sehingga pada 

akhirnya ia akan menjadi individu yang 

mampu menolong dirinya sendiri. Dari 

paparan diatas dipahami bahwa tugas 

guru dalam mengembangkan kognitif 

adalah pertama, anak mampu belajar 

tentang kemampuan-kemampuan baru.  

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa  

guru sangat  memiliki peranan dalam 

mengembangkan  kognitif anak, sehingga 

guru mampu mengoptimalkan perannya 

sebagai pendidik melalui  media 

pembelajaran yang ada dalam menstimulasi 

atau mengembangkan kognitif anak, 

mengingat  pada usia ini anak-anak berada  

pada tahap praoperasional kongkret  

Berdasarkan latar belakang di atas maka  

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “peran guru dalam 

mengembangkangkan kognitif anak di PAUD 

Yapis Konda , kecamatan konda kabupaten 

konawe selatan . 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peran guru dalam 

mengembangkan kognitif anak  di 

PAUD YAPIS KONDA di masa 

pandemic COVID 19 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

PERANAN  GURU  

Guru adalah ’’Seseorang yang 

mampu melaksanakan tindakan mendidik 

dalam suatu situasi pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan atau seorang 

dewasa, jujur, sabar, sehat jasmani dan 

rohani, susila, ahli, terbuka, adil dan kasih 

sayang.’’ Dalam lembaga pendidikan islam 

guru sering dipanggil ustadz, mu’alim atau 

mudarris yaitu orang yang mengajarkan ilmu 

atau orang yang mengajarkan pelajaran. 

(yusuf, 2000:54)  Namun, secara umum guru 

berarti orang yang dapat menjadi panutan 

serta memberikan jalan yang baik untuk 

kemajuan. Ada bermacam-macam pandangan 

dari arti guru antara lain : a. Menurut 

pendapat tradisional : guru adalah seseorang 

yang berdiri di depan kelas untuk 



menyampaikan ilmu pengetahuan. b. 

Pendapat seorang ahli pendidikan : 

Menurut N.E.A. (National Education 

Association), persatuan guru-guru Amerika 

serikat, mengartikan guru sebagai berikut : 

Guru diartikan sebagai semua petugas yang 

langsung terlibat dalam tugas-tugas 

kependidikan.( Roestiyah, 2002:176). Guru 

sepanjang hidupnya selalu mencerminkan 

sikap pendidik, sehingga dapat menciptakan 

manusia di lingkungannya dan guru secara 

keseluruhannya mental yang tangguh, karena 

mereka dapat menjadi contoh bagi murid-

muridnya. Pendapat lain mengatakan 

mengemukakan tentang kepribadian guru 

bahwa ’’Setiap guru hendaknya mempunyai 

kepribadian yang akan dicontoh dan 

diteladani oleh anak didiknya, baik secara 

sengaja maupun tidak.’’ (darajat, 2003:10).  

Menciptakan anak didik yang cerdas 

berprestasi bukanlah yang mudah, oleh 

karenanya seorang guru harus memiliki 

keahlian tersendiri dalam mengajar. Begitu  

beratnya tugas yang diemban  

seorang guru sehingga harus memiliki kriteria 

berikut :  

a. Berpendidikan   

b. Sehat jasmani dan rohani  

c. Beriman dan bertaqwa  

d. Berbudi pekerti luhur  

e. Memiliki kemampuan dasar dan sikap, 

antara lain :  

1. Menguasai krikulum yang berlaku  

2. 2.)Menguasai materi pelajaran  

3. Menguasai metode 

4. 4.)Menguasai teknik evaluasi  

5. Memiliki kemitraan terhadap 

tugasnya. 

6. Disiplin (departemen pendidikan, 

2003:263). 

 Apabila seorang guru telah memiliki 

kompetensi tersebut diatas, maka guru 

tersebut telah memiliki hak profesioanl 

karena ia telah dengan nyata memenuhi 

syarat-syarat berikut ini.  

a. Mendapat pengakuan  dan perlakuan 

hukum terhadap batas wewenang 

keguruan yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

b. Memiliki kebebasan untuk mengambil 

langkah-langkah interaksi edukatif 

dalam batas tanggung jawabnya dan ikut 

serta dalam proses pengembangan 

pendidikan setempat.  

c. Menikmati kepemimpinan teknis dan 

dukungan pengelolaan yang efektif dan 

efisien dalam rangka menjalankan tugas 

sehari-hari.  

d. Menerima perlindungan dan 

penghargaan yang wajar terhadap usaha-

usaha dan prestasi yang inovatif dalam 

bidang pengabdiannya. 

e. Menghayati kebebasan mengembangkan 

kompetensi professionalnya secara 

individual maupun secara institusional. 

(Djam’an Satori, 2008:1.18-1.19). 

Syarat-syarat diatas sangat mengedepankan 

aspek latar belakang pendidikan, pengalaman 

serta kemampuan mengajar dan kepribadian. 

Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang 

tidak bisa dikesampingkan dalam kerangka 

keberhasilan belajar mengajar untuk 



mengantarkan anak didik menjadi orang yang 

beriman, berpengetahuan dan berkepribadian. 

Kepribadian itu mempengaruhi pola 

kepemimpinan yang guru terlihat ketika 

melaksanakan tugas mengajar dikelas.   

Guru merupakan pendidik profesional 

yang memiliki tugas utama mendidik, 

mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. Guru harus tahu 

benar tentang karakteristik peserta didik dan 

juga apa saja yang memang relevan untuk 

diajarkan pada mereka. Guru juga harus 

kreatif dalam merancang dan menggunakan 

strategi, metode, model, hingga media 

pembelajaran, serta harus disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik.  

Setiap anak pada dasarnya memiliki 

jalan pikiran yang terbuka terhadap dunia 

sekitarnya. Seorang guru harus menyadari 

tentang hal ini karena agar dapat menemukan 

perspektif unik pada anak, guru harus 

melakukan observasi yang cermat 

terhadapnya. Sensitifitas guru sangat dituntut 

dalam hal ini, yaitu dengan melakukan 

pendekatan yang terpusat pada anak. Adanya 

perbedaan individu pada peserta didik perlu 

diperhatikan, karena faktor ini sangat 

mempengaruhi proses belajar peserta didik 

(Aunurrahman, 2012: 45). Ditambah lagi 

dengan bahasa dan cara berpikir anak yang 

tentu saja berbeda dengan orang dewasa. 

Guru harus menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan cara berpikir anak dalam 

pembelajaran (Suyono, 2012: 87). 

Memusatkan pembelajaran pada anak 

berarti harus membangkitkan aktivitas anak. 

Anak membutuhkan kesempatan untuk 

melakukan tindakan terhadap objek yang 

dipelajarinya. Menurut Piaget, mengetahui 

suatu objek adalah dengan melakukan sesuatu 

pada objek tersebut. Dalam proses 

pembelajaran, guru perlu membangkitkan 

aktivitas siswa dalam berpikir maupun 

berbuat. Bila siswa menjadi individu yang 

mau berpartisipasi secara aktif, maka ia 

memiliki ilmu/pengetahuan itu dengan baik 

(Slameto, 2010: 36). 

 Maka dari itu guru harus mau dan 

mampu memaparkan materi atau situasi yang 

dapat mendorong anak untuk merancang 

eksperimennya sendiri. Anak akan merasa 

terarahkan pada pengetahuan yang lebih 

mendalam sehingga dapat tersimpan dalam 

long term memory. Selain itu, guru sebagai 

penanggung jawab pendisiplinan anak harus 

mampu mengontrol stiap aktivitas peserta 

didik agar tingkah laku mereka tidak 

menyimpang dari norma-norma yang ada 

(Sari, 2015: 45). 

Materi yang dapat mendorong 

aktivitas peserta didik tentunya adalah materi 

yang baru namun tidak asing bagi mereka. 

Sesuatu yang baru harus disesuaikan dengan 

apa yang telah diketahui peserta didik 

sebelumnya (Aunurrahman, 2012: 45). 

Menurut Piaget, struktur kognitif anak yang 

berinteraksi dengan pengalaman baru akan 

dapat menimbulkan minat dan menstimulasi 

perkembangan kognitif yang lebih lanjut. 

Setiap guru perlu menghubungkan pelajaran 

dengan pengalaman atau pengetahuan yang 

memang telah dimiliki oleh peserta didik 



dalam pembelajaran. Maka dalam proses 

pembelajaran kegiatan atau tahap appersepsi 

sangat dibutuhkan. Hal ini akan melancarkan 

jalannya pembelajaran dan membantu siswa 

untuk memperhatikan pelajarannya dengan 

baik. Guru harus membantu anak dan 

mengakomodasikan anak agar dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sabaik-

baiknya. Sesungguhnya yang dibutuhkan 

peserta didik adalah kesempatan belajar 

dalam lingkungan yang kaya akan potensi dan 

mengandung elemen-elemen yang menarik. 

Menilai materi yang menantang bagi peserta 

didik dan mengevaluasi tahap kognisi peserta 

didik, serta menyajikan ide dan gagasan baru 

yang konsisten dengan perkembangan kognisi 

anak adalah tugas seorang guru. 

Peserta didik merupakan makhluk 

individuyang banyak memiliki keunikan, 

yang mana antara satu dengan yang lainnya 

memiliki perbedaan yang khas. Perbedaan ini 

diantaranya adalah seperti tingkat intelegensi, 

minat bakat, hobi, tingkah laku watak atau 

pun sikap. Latar belakang mereka pun 

berbeda-beda. Siswa akan mengalami 

perkembangan sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing. Guru harus mau dan mampu 

menyelami satu per satu (secara individu) 

hingga menemukan perbedaan yang mereka 

miliki. Hal ini dilakukan agar guru dapat 

melayani dan memberikan bimbingan yang 

benar-benar sesuai dan dibutuhkan oleh 

peserta didik. Guru perlu mengadakan 

perencanaan untuk siswa baik secara klasikal 

maupun individual. Penggunaan strategi dan 

metode harus benar-benar relevan demi 

pelayanannya terhadap kelas, maupun siswa 

sebagai individu.  

 

KOGNTIF  

Kognitif seringkali diartikan sebagai 

kecerdasan atau berpikir. Kognitif adalah 

pengertian yang luas mengenai berpikir dan 

mengamati, jadi merupakan tingkah laku-

tingkah laku yang mengakibatkan orang 

memperoleh pengetahuan atau yang 

dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan. 

Perkembangan kognitif menunjukkan 

perkembangan dari cara anak berpikir. 

Kemampuan anak untuk mengkoordinasikan 

berbagai cara berpikir untuk menyelesaikan 

berbagai masalah dapat dipergunakan sebagai 

tolok ukur pertumbuhan kecerdasan. 

(patmonodewo, 2003:27). Menurut Bloom, 

proses belajar baik disekolah maupun diluar 

sekolah, menghasilkan tiga pembentukan 

kemampuan yang dikenal sebagai taxonomy 

Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Aspek kognitif terdiri dari 

enam tingkatan yaitu : a. Pengetahuan 

(Mengingat, Menghafal). b. Pemahaman 

(Menginterprestasikan). c. Penerapan 

(Menggunakan konsep untuk memecahkan 

masalah); d. Analisis (Menjabarkan suatu 

konsep); e. Sintesis (Menggabungkan bagian-

bagian konsep menjadi suatu konsep utuh); f. 

Evaluasi (Membandingkan nilai, ide, metode, 

dan sebagainya). (santrock, 2007:105).  

Dengan demikian kognitif adalah sesuatu hal 

atau sebagai suatu aktifitas yang tidak terlepas 

dari berpikir seperti untuk memecahkan suatu 



masalah dengan baik setelah anak melalui 

tahapan pembelajaran.  

Perkembangan kognitif pada anak-

anak dijelaskan dengan berbagai peristilahan, 

pandangan aliran tingkah laku (behaviorisme) 

berpendapat bahwa ’’pertumbuhan 

kecerdasan melalui terhimpunnya informasi 

yang makin bertambah’’. Sedangkan menurut 

aliran interactionist atau developmentalis 

berpendapat bahwa ’’pengetahuan berasal 

dari interaksi anak dengan lingkungan anak.’’ 

(patmonodewo, 2003:27). Piaget meyakini 

bahwa manusia dalam hidupnya melalui 

empat tahap perkembangan kognitif. Masing-

masing tahap terkait dengan usia dan terdiri 

dari cara berfikir khas/ berbeda. Empat tahap 

perkembangan kognitif itu adalah tahap 

sensori motor, tahap praoperasional, tahap 

operasional konkret, dan tahap operasi 

formal. Pada bagian ini tahapan 

perkembangan kognitif yang dijelaskan 

khusus perkembangan kognitif untuk dua 

tahapan saja, yaitu tahap sensorimotor (0-2 

tahun) dan tahap praoperasional (2-7 tahun). 

1). Tahap Sensorimotor (Sensorimotor Stage) 

Disebut sensorimotor karena pembelajaran 

anak hanya melibatkan panca indra. Anak 

belajar untuk mengetahui dunianya hanya 

mengandalkan indera yaitu melalui meraba, 

membau, melihat, mendengar dan merasakan. 

2). Tahap Praoperasional (Preoperational 

Stage) Tahap pra-operasional merupakan 

tahap awal pembentukan konsep secara stabil. 

Penalaran mental muncul, egosentrisme mulai 

kuat dan kemudian lemah, serta keyakinan 

terhadap hal yang masih terbentuk. Pemikiran 

praoperasional tidak lain dari masa tunggu 

yang longgar bagi pemikiran operasional 

konkret, walaupun label praoperasional 

menekankan bahwa anak pada tahap ini 

belum berpikir secara operasional. (Martinis, 

2010:151-158). . Maka berfikir pada fase ini 

mempunyai tiga aspek yaitu : a. Berfikir 

Simbolis b. Berfikir Egosentris c. Berfikir 

intuitif Dari paparan diatas dapat kita pahami 

bahwa anak-anak mempunyai tahapan-

tahapan dalam pemikiran, yang pertama anak 

baru bisa berfikir dengan cara simbolis, 

maksudnya anak akan mengerti bila ada 

wujudnya ataupun simbol atau gambarannya. 

Yang kedua anak belum dapat menerima 

fikiran dari sudut pandangnya sendiri, dan 

yang ketiga anak mulai untuk menciptakan 

sesuatu seperti menggambar atau menyusun 

balok sesuai dengan imajinasinya tetapi anak 

belum mengetahui pasti alasan atas 

pekerjaannya atau yang dilakukannya.  Dalam 

pandangan piaget, terdapat dua proses yang 

mendasari perkembangan individu dalam 

memahami dunia, yaitu; pengorganisasian 

dan penyesuaian. Untuk membuat dunia kita 

masuk akal, kita mengorganisasikan 

pengalaman-pengalaman kita. Misalnya, kita 

memisahkan gagasan-gagasan penting dari 

gagasan-gagasan yang kurang penting. Kita 

mengaitkan suatu gagasan dengan gagasan 

lain. Namun, kita tidak hanya 

mengorganisasikan pengamatan-pengamatan 

dan pengalamanpengalaman kita, kita juga 

menyesuaikan pemikiran kita untuk meliput 

gagasan-gagasan baru.  



Peranan Guru dalam Mengembangkan 

Kognitif   

Peranan Guru dalam 

Mengembangkan Kognitif  Anak Usia Dini  

di PAUD Yapis konda Secara ilmiah 

perkembangan kognitif anak berbeda-beda 

dan tidak dapat berkembang dengan 

sendirinya pada anak. Dalam 

mengembangkan kognitif guru harus mampu 

meningkatkan wawasan pemikiran yang luas 

pada anak.  

Melakukan berbagai pendekatan 

pembelajaran sangat bermanfaat bagi guru 

dalam mengembangkan kognitif anak, guru 

dapat memberikan pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan anak.  

1. Belajar tentang kemampuan-

kemampuan    baru 

2. Menghasilkan banyak gagasan atau 

jawaban yang relevan dan arus 

pemikiran lancer 

3. Kemampuan untuk beradaptasi secara 

berhasil 

4. Mampu memecahkan persoalan hidup 

yang dihadapinya sehingga pada 

akhirnya ia akan menjadi individu yang 

mampu menolong dirinya sendiri. 

Disini guru berperan selalu dituntut 

untuk memberikan arahan pada anak 

dalam setiap pembelajarannya, 

memberikan 

pengalaman langsung dan guru harus 

menajdi penanya yang aktif untuk anak 

berfikir dan mengemukakan piikiranya. 

Supaya pembelajaran lebih mengena 

dan melekat pada otak anak. Begitu 

juga dengan Soemartin patmonodewo 

pun menjelaskan tentang 

mengembangkan kognitif anak agar 

dapat berkembang menjadi kompeten 

dengan cara sebagai berikut :  

1. Melakukan interaksisesering mungkin 

dan bervariasi dengan anak.  

2.  Tunjukan minat terhadap apa yang 

dilakukan dan dikatakan anak.  

3.  Berikan kesempatan dan doronglah 

anak untuk melakukan berbagai kegiatan 

secara mandiri.  

4.  Doronglah anak agar mau mencoba 

mendapatkan keterampilan dalam 

berbagai tingkah laku. 

5. Tentukan batasan-batasan tingkah laku 

yang diperbolehkan oleh 

linngkungannya. 

6.  Kagumilah apa yang dilakukan anak.  

7.  Sebaiknya apabila berkomunikasi 

dengan anak, lakukan dengan hangat dan 

dengan 

ketulusan hati (patmonodewo, 2003:35-

36). 

Dari pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa guru harus selalu member rangsangan, 

stimulus dan membimbing untuk 

mengembangkan kognitif anak adalah 

dengan, member kesempatan anak untuk 

memperoleh pengalamnnya sendiri dalam 

pembelajaran, maksudnya anak jangan terlalu 

di tekan untuk mengerjakan semua tugas yang 

telah ditentukan. Seorang guru harus menjadi 

penanya yang aktif, membuat konflik yang 

dapat merangsang pikiran anak, berilah 

dorongan, mengagumi, dan member pujian 



atas apa saja yang telah dilakukan anak. Jadi 

dari dua pendapat diatas sangatlah 

mendukung satu sama lain, yaitu tentang 

pelaksanaan pembelajaran kognitif, guru 

harus paham dan mengerti tentang ini agar 

dalam pelaksaan pembelajaran dapat berhasil 

sesuai dengan harapan baik guru maupun 

orang tua. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran 

guru dalam mengembangkan kognitif adalah 

Belajar tentang kemampuan-kemampuan 

baru; Menghasilkan banyak gagasan atau 

jawaban yang relevan dan arus pemikiran 

lancar; Kemampuan untuk beradaptasi secara 

berhasil; Mampu memecahkan persoalan 

hidup yang dihadapinya sehingga pada 

akhirnya ia akan menjadi individu yang 

mampu menolong dirinya sendiri.disini guru 

dituntut lebih aktif dalam setiap 

pembelajarannya. 

 

METODE  PENELITIAN  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Metode berlandasan alamiah 

dimana peneliti adalah instrument 

utama. Fokus penelitian ini adalah 

konsepsi penelitian deskriptif, dimana 

peneliti berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasikan obyek sesuai 

dengan apa adanya, peneliti ini 

mempunyai tujuan utama yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta 

dan karakteristik obyek atau subyek 

yang di teliti 

 

2. Objek dan subjek penelitian anak subjek 

penelitian adalah  

Subjek  

penelitian adalah guru PAUD Yapis 

Konda  yang berjumlah 2 orang 

Objek penelitian adalah peran guru 

dalam mengembangkan kognitif anak  

 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti memilih 

melakukan penelitian di PAUD Yapis 

Konda. PAUD Yapis Konda merupakan 

sebuah lembaga pendidikan yang turut 

membantu mempersiapkan kemampuan 

sumber daya manusia sejak dini untuk 

menjadi manusia yang memiliki 

kemampuan dan berakhlak mulia yang 

bertempat di jln,kudu-kudu  di desa 

konda satu , kecamatan konda 

kabupaten konawe selatan  

 

4. Waktu penelitian  

Pelaksanaan penelitian dilakukan 

pada saat melaksanakan PLP 2 pada 

semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan  

pada tanggal 14 september sampai 

dengan 19 oktober 2020. 

5. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini di gunakan tiga cara 

,yaitu : 

1. Observasi , yaitu peneliti terlibat 

langsung dalam kegiatan yang di teliti 



, yang terkait dengan peran guru dalam 

mengembangkan kognitif anak di 

PAUD yapis konda kecamatan konda 

kabupaten konawe selatan  

2. Wawancara , yaitu mengadakan 

wawancara terhadap subjek untuk 

mendapatkan informasi dalam hal 

terkait dengan peran guru dalam 

mengembangkan kognitif anak di 

PAUD Yapis konda  

3. Dokementasi, yaitu peneliti 

menelusuri berbagai dokumen yang 

terkait dengan peran guru dalam 

mengembangkan kognitif anak di 

PAUD yapis konda , kecamatan konda 

kabupaten konawe selatan   

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar 

lebih cermat, sistematis dan lengkap, 

sehingga lebih mudah diolah. Instrumen 

dalam penelitian ini digunakan untuk 

melihat seberapa keberhasilan guru 

dalam mengembangkan kognitif anak . 

Dalam  penelitian ini  instrumen yang  

digunakan ialah lembar observasi (chek 

list) pada saat proses kegiatan lembar 

observasi berisi indikator-indikator   

tentang   bagaimanakah   peran guru 

dalam mengembangkan kognitif anak . 

Dalam pedoman observasi digunakan 

peneliti agar saat melakukan  observasi  

lebih  terarah,  terukur,  sehingga  hasil  

data  yang  telah didapatkan mudah 

diolah.   

 

ANALISIS DATA  

Bab ini membahas tentang 

pengolahan dan analisis data yang diperoleh 

melalui penelitian yang dilakukan. Dimana 

data tersebut penulis dapatkan  melalui 

observasi dan wawancara sebagai metode 

pokok dalam pengumpulan data untuk 

mengambil suatu keputusan yang obyektif 

dan fakta , selain itu juga penulis 

mendokumentasikan guna melengkapi data 

yang penulis dapatkan melalui observasi dan 

wawanca.  

Observasi yang penulis lakukan di 

PAUD yapis konda pada tanggal 14 

September  sampai dengan 19 oktober  2020  

bahwa di PAUD YAPIS konda tersebut 

sebanyak 7 orang  anak dan terdiri 6 anak 

laki-laki dan 1 anak perempuan, dan 2 tenaga 

pendidik, lebih khusus guru yang diteliti 

adalah  di kelas B . 



Analisa data dalam bab ini dimaksud 

untuk mengkaji dan menafsirkan data hasil 

penelitian lapangan baik dari hasil observasi, 

interview dan dokumentasi dengan metode 

reduksi data, model data (data display) dan 

penarikan/verifikasi kesimpulan dengan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

lapangan dengan teori yang ada tentang 

peranan guru dalam mengembangkan kognitif 

anak usia dini di PAUD YAPIS Konda  

Berikut cirri-ciri kognitif anak usia 5-

6 tahun yang dijadikan sebagai tolak ukur 

penulis sebagai bahan penelitian adalah 

sebagai berikut:   

1. Mampu memecahkan persoalan 

hidup yang dihadapinya  

2. Mampu menceritakan kembali 

buku cerita bergambar dengan 

tingkat ketepatan yang memadai 

 3. Mengklasifikasikan angka, tulisan, 

buah dan sayur. 

 4. Mengenal huruf kecil dan huruf 

besar. 

 5. Mengenali dan menghitung angka 

sampai 10 

HASIL DAN PEMBEHASAN  

BERIKUT TABEL PERANAN GURU 

DALAM MENGEMBANGKAN KOGNITIF 

ANAK DI PAUD YAPIS KONDA  

 

 

NO 

 

PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN 

KOGNITIF ANAK  

PELAKSANAAN 

Sudah  

  

Belum  

1 Belajar tentang kemampuan-kemampuan baru    

2 Menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang 

relevan dan arus pemikiran lancar 

   

3 Kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil    

4 Mampu memecahkan persoalan hidup yang 

dihadapinya sehingga pada akhirnya ia akan 

menjadi individu yang mampu menolong dirinya 

sendiri 

   

    

Dari tabel diatas dapat perlu penulis 

jelaskan bahwasanya peranan guru telah 

dilaksanakn, akan tetapi  dirasakan hasilnya 

kurang maksimal karena adanya keterbatasan 

waktu di dalam masa pandemic , di mana 

semua aktifitas atau kegiatan yang 

menyangkut dengan perkembenagan kognitif 

anak semua serba terbatas . Berikut ini data 

yang diperoleh penulis selama melakukan 



penelitian di PAUD YAPIS KONDA di masa 

Pandemi covid 19 .  

1. Belajar tentang kemampuan-

kemampuan baru  

 Usia 0-6 tahun adalah usia 

keemasan, maka dari usia tersebut kita 

sebagai guru harus memberikan 

kemampuan-kemampuan baru. Misalnya 

anak belajar tentang kolase dengan biji-

bijian sambil menghitungnya, mencampur 

warna ,   proses belajar mengajar hendaknya 

ditekankan pada pengembangkan struktur 

kognitif melalui pemberian kemampuan-

kemampuan baru  memperoleh pengalaman 

langsung yang dikaitkan dengan 

pengembangan dasar-dasar pengetahuan 

alam atau matematika dan pengembangan 

bahasa baik bahasa lisan maupun membaca 

dan menulis.  

PAUD Yapis Konda  mempunyai target 

anak lulus harus sudah mampu membaca dan 

berhitung dan menulis dengan baik, 

sedangkan di masa pandemic semua kegiatan 

yang di lakukan memiliki keterbatasan di mna 

anak anak hanya ke sekolah belajar dengan 

waktu yang begitu sinkat . 

 Dan berikut hasil observasi 

dan wawancara  peran guru dalam 

memberikan kemampuan-

kemampuan baru pada anak untuk 

memperoleh pengalaman langsung 

dalam  pembelajaran dan 

mengandung makna kurang maksimal 

karena adanya keterbatasan waktu di 

masa pandemic ,  walaupun dalam 

kondisi seperti ini yang serba terbatas 

guru tetap  memberikan stimulasi 

terhadap  anak anak  tentang 

pembelajaran yang terkait pada tema 

di setiap 3 kali seminggu memberi 

kegitan atau pr untuk di kerjakan di 

rumah sebagai tambahan belajar ,  

dan anak anak di dalam masa seperti 

ini kita sebagai guru memberikan 

kesempatan kepada anak apa yang 

mereka ingin lakukan dalam proses 

pembelajaran dalam hal ini terkait 

dengan perkembangan kognitif anak  

yang penting kita sebagai guru masih  

mengawasi mereka   

1. Menghasilkan banyak gagasan atau 

jawaban yang relevan dan arus 

pemikiran lancar  



misalnya memotivasi anak untuk 

menceritakan kembali apa yang sudah 

guru ceritakan . Lebih sering guru 

mengajak anak-anak untuk bercakap-

cakap semakin bagus dan lebih 

banyak kosa kata maka anak semakin 

bagus untuk perkembangan kognitif 

anak.  

 

Menstimulus pikiran anak dengan sering-

sering mengajak anak untuk bercakap-cakap 

tentang sesuatu hal, selain dapat 

mengembangkan bahasa anak dan 

komunikasi ynag terjalin baik antara anak 

dan  guru dapat memungkinkan terjadinya 

proses pembelajaran yang bermakna untuk 

anak, kemampuan beradaptasi secara 

berhasil untuk mengekspresikan pikiran dan 

pendapat secara verbal, berkomunikasi dapat 

meningkatkan kemampuan : a) berbicara, b) 

mendengar, c) menambah kosa kata, d) 

meningkatkan keterampilan mengucapkan 

kosa kata, d) meningkatkan  keterampilan 

mengucapkan kata-kata secara benar, dan e) 

mendengarkan, sehingga dapat dijadikan 

jembatan dan cara yang efektif untuk 

diterapkan dalam pembelajaran untuk 

menambah wawasan anak sehingga struktur 

kognitif  semakin baik. 

2. Kemampuan beradapatasi secara 

berhasil   

Kemampuan beradabtasi 

secara berhasil  guru mengadakan 

atau  melakukan kegitan bermain 

peran sehingga anak mampu 

beradaptasi dengan temann dan 

gurunya Melalui berdaptasi anak anak 

akan lebih mudah berkembang 

kognitifnya dan rasa social 

emosionalnya , dan hasil observasi  

anak anak lebih suka dengan cara 

seperti itu karena mereka bisa 

mengeluarkan expresi mereka di 

depan guru dan teman temannya . 

Hasil observasi penulis sebagai penanya yang 

aktif serta kepandaian guru dalam membuat 

konflik atau masalah-maslah yang akan 

disajikan dalam pembelajaran yaitu, biasanya 

kegiatan diawal sebagai pembuka 

pembelajaran dan diakhir sebagai penutup 

pembelajaran, berikut struktur kegiatan di 

PAUD YAPIS KONDA pada masa pandemic 

COVID 19 

1. anak langsung  memasuki kelas.  



2. Membaca doa dan bernyanyi.  

3. Pembelajaran inti guru menerangkan 

pembelajaran yang akan dipelajari  

4. Memotivasi dan membimbing anak untuk 

mengerjakan yang telah dijelaskas 

5. Kegiatan akhir doa, dan salam penutup  

6. pulang 

Sistim pembelajaran dilakukan sangat singkat 

, setelah penulis melakukan observasi,  

adanya keterbatasan waktu dan  jam belajar 

yang singkat  sehingga guru kurang optimal 

dalam  menstimulus anak untuk berfikir kritis, 

namun meskipun sepeti itu mereka tetap 

memberikan PR di rumah sebagai tambahan 

belajar . 

Lebih sering guru membuat masalah-

masalah untuk dipecahkan bersama anak-

anak, akan dapat pengetahuan anak tentang 

dunia sekitarnya yang lebih luas.  

1. Memberi kemampuan-kemampuan baru 

pada anak untuk melakukan berbagai 

kegiatan yang dapat mengembangkan 

kemampuan kognitifnya  

Memberi kemampuan-kemampuan 

baru pada anak untuk melakukan 

berbagai kegiatan yang dapat 

mengembangkan kemampuan 

kognitifnya, misalnya mengubah objek-

objek kedalam bentuk lain, misalnya 

mencampur wrana , kolase dengan biji-

bijian. Memberikan kebebasan anak 

untuk berekspresi dalam setiap kegiatan, 

misalnya dalam bermain, menggambar, 

mewarnai, membuat rumah dari balok-

balok. Berikan anak waktu yang lebih 

untuk mengerjakan setiap 

pekerjaaannya, jangan buat waktu anak 

habis hanya untuk menulis dan menulis.  

Guru harus senantiasa memberikan 

kebebasan pada anak untuk melakukan 

berbagai 

kegiatan yang dapat mengembangkan 

kemampuan kognitifnya, maksudnya 

anak jangan  dipaksa untuk mengerjakan 

semua tugas. Berikan kebebasan pada 

anak untuk melakukan yang ingin ia 

kerjakan dan tanamkan tanggung jawab 

atas pekerjaannya itu. Tetapi pada 

kenyataannya di PAUD Yapis Konda 

diberikan kesempatan untuk memilih 

kegiatan yang mereka inginkan banyak 

dari mereka yang tidak bertanggung 

jawab, ngacak, dan menjadikan suasana 

kelas tidak kondusif lagi. 

2. Menghasilkan banyak gagasan atau 

jawaban yang relevan dan arus pemikiran 

lancer.  

Melakukan kegiatan mengemukakan 

fikirannya. Disinilah letak asimilasi dan 

bercerita lalu anak menceritakan kembali , 

guru selalu memberikan pengetahuan-

pengetahuan yang baru, selalu diulang dan 

ditambah dengan yang baru melalui kegiatan 

umpan balik. Dengan kegiatan ini pun guru 

dapat menggali seberapa pengetahuan anak 

dan seberapa kritis anak dalam menanggapi 



sesuatu hal. Kegiatan bercerita ini dapat 

memotivasi anak untuk mengemukakan 

fikirannya. Sependapat dengan teori 

Vygotsky bahwa berkomunikasilah dan 

bersosialisasi dengan individu-individu, dan 

bahasa memegang peranan penting dalam 

mengembangkan kognitif anak, proses 

pembelajaran memang seharusnya ada umpan 

dan timbal baliknya, maka dengan begitu 

proses pembelajaran akan berlangsung lancar 

dan maksimal.  

Setelah penulis melakukan observasi 

guru dikelas B, guru sudah bagus menjadi 

penannya dan pendongeng yang baik, seperti 

menyapa anak ’’selamat pagi’’sudah sarapan 

apa belum’’ dan lain sebagainya, tetapi 

kurang dalam proses pembelajaran bagi anak , 

misalnya anak sedang mewarnai gambar, 

anak-anak mewarnainya berantakan dan tidak 

sesuai dengan warna aslinya, pasti anak-anak 

mempunyai alasan tersendiri kenapa ia 

memilih warna itu untuk gambarnya. Dan 

menurut salah satu guru di paud Yapis konda 

, saya sebgai guru tetap memperhatikan dan 

memberi stimulus pada anak karena  hanya 

sja keterbatasan waktu di dalam masa 

pandemic ini jadi jam belajar mereka lebih 

cepat dan harus kembali di rumah tetapi kita 

tetap menyiapkan kegiatan pembelajaran 

tambahan yang akan di lakukan di rumah 

ketika anak pulang nanti . 

 

KESIMPULAN  

Peranan guru dalam mengembangkan 

kognitif anak usia dini di PAUD YAPIS 

KONDA Pada prinsipnya telah menerapkan 

cirri-ciri kognitif anak usia 5-6 tahun yang 

dijadikan sebagai capaian penulis.  

Khusus untuk mengembangkan 

kognitif anak usia dini. Namun peranannya 

yang dilaksanakan belum sepenuhnya baik,  

hasil pengembangna kognitif anak usia dini  

kurang optimal karena guru belum 

melaksanakan peranannya dengan baik dan 

ketidak maksimalnya peranan guru 

disebabkan karena pertama, adanya situasi 

pandemic yang di mana semua aktifitas 

ataupun kegiatan serba terbatas, di mna pada 

masa pandemic covid 19 ini tdak di 

perbolehkan untuk berinteraksi atau 

beraktifitas terlau lama baik di dalam sekolah  

maupun di linkungan rumah .    

Setelah memahami kesimpulan 

tersebut maka penulis dapat memberi saran-

saran sebagai berikut:  

1.  Guru dapat membuat lagi proses 

pembelajaran makin menarik biar anak 

semakin tertarik dengan proses pembelajaran   

2.  guru juga bisa 

mengkomunikasikan kepada orang 

tua untuk meminta kerjasamanya 

dalam mengembangkan kognitif anak 

di rumah , menginat waktu yag di 

gunakan di sekolah terbatas  
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