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Abstract 

This study aims to determine how the use of natural media in the cognitive development of children 
at Kindergarten Kuncup Sorumba, Ranomeeto District, Konawe Selatan District. The research 

method is descriptive qualitative. The subjects of this study were 2 teachers and the principal. Data 

collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis was performed 
by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that to stimulate 

children's cognitive abilities is to use natural media as a learning medium, such as utilizing rocks, 

sand, water, leaves, plants, bamboo, seeds and so on. There are many media in the child's 

environment that can be used as media or props for children's learning activities without expensive 
costs. Children's cognitive abilities can develop well, because in the use or use of natural media, a 

teacher provides more opportunities for children to take a more active role. By utilizing natural 

media in the development of children's cognitive abilities, so that children can sort numbers from 1-
10, connect number symbols with the concept of numbers 1-10, compare more than, less than, more, 

and the same number by using numbers or numbers, and recognizes the number symbols (numbers) 

associated with the number of objects. 
Keywords: Use of Natural Material Media, Cognitive Ability 

 

PENDAHULUAN  

          Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

pendidikan yang mengutamakan bermain 

sambil belajar dan belajar sambil bermain. 

Melalui bermain dapat memberikan 

kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi 

terhadap lingkungannya. Anak usia dini 

adalah anak yang berusia 0-6 tahun yang 

menjadi subyek didik dalam pendidikan anak 

usia dini yang merupakan pelaku utama 

dalam pendidikan tersebut. Anak adalah 

individu yang unik dan memiliki kekhasan 

tersendiri. Oleh karna itu, masa anak usia dini 

harus dimanfaatkan semaksimal mungkin 

dengan pemberian pendidikan yang sesuai 

dengan perkembangannya. Anak usia dini 

adalah individu yang sedang mengalami 

proses pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Anak usia dini 

memiliki rentang usia yang sangat berharga 

dibanding usia-usia selanjutnya karna 

perkembangan kecerdasannya sangat luar 

biasa. Usia tersebut merupakan fase 

kehidupan yang unik dan berada pada 

prosesperubahan berupa perkembangan, 

pematangan dan penyempurnaan baik pada 

aspek jasmani maupun rohani. 

         Pembelajaran di TK memiliki kekhasan 

tersendiri sesuai dengan pertumbuhan fisik, 

perkembangan psikologi anak. Prinsip dasar 

pendekatan pembelajaran anak di TK, 

pembelajaran berorintasi pada perkembangan 

anak pembelajaran berpusat pada anak, 
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pembelajaran yang didukung oleh lingkungan 

yang indusif, dan pembelajaran yang 

bermakna. Prinsip pembelajaran ini akan 

mencapai hasil yang maksimal dengan 

memadukan berbagai metode dan teknik yang 

memungkinkan semua indera digunakan 

sesuai dengan karakteristik masing-masing 

sekolah (Departemen Pendidikan Nasional, 

2010). 

         Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah pembinaan untuk anak usia 0-6 tahun 

yang dilakukan dengan stimulasi pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan jasmani dan 

rohani agar anak siap untuk mengikuti 

pendidikan selanjutnya. Untuk itu anak-anak 

indonesia harus disiapkan, dibina, dan 

dikembangkan sejak dini, baik fisik, mental, 

maupun moralnya agar menjadi manusia 

dewasa yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab, dan 

pada gilirannya menjadi insan pembangunan 

dan penerus cita-ita perjuangan bangsa dan 

negara, (Latif, 2013). 

         Perkembangan kognitif bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir anak 

untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, 

dapat menemukan berbagai alternatif 

pemecahan masalah membantu anak untuk 

mengembangkan kemampuan logika 

matematika dan pengetahuan akan ruang dan 

waktu serta mempunyai kemampuan 

mengelompokan serta mempersiapkan 

pengembangan kemampuan berfikir teliti. 

         Anak akan mempelajari dan menyerap 

segala sesuatu yang terjadi dilingkungan 

sekitarnya ketika anak bermain, Sehingga 

anak bisa senang. Belajar dengan alat 

permainan memberikan kesempatan anak 

untuk memanipulasi, mengulang-ulang 

menemukan sendiri, berekspolarasi, 

mempraktekan dan mendapatkan bermacam-

macam konsep serta pengertian yang tidak 

terhitung banyaknya. Mereka mengambil 

keputusan, memilih, menentukan, mencipta, 

memasang, membongkar, mengembalikan, 

mencoba, mengeluarkan, memecahkan 

masalah. Alat permainan berfungsi untuk 

mengenal lingkungan dan membimbing anak 

untuk mengenali kekuatan maupun 

kelemahan dirinya. Anak didik secara aktif 

melakukan kegiatan permainan dan secara 

optimal menggunakan seluruh panca 

indranya. 

         Tahap perkembangan kognitif Piaget 

(Rohayah, 2010) anak di Taman Kanak-kanak 

berada pada tahap praoperasional (2-7 tahun), 

dalam mengenalkan konsep lambang 

bilangan, anak-anak membutuhkan benda-

benda konkret yang dapat digunakan oleh 

anak dalam belajar. Sedangkan kondisi 

dilapangan belum memanfaatkan media yang 

cocok atau tepat sebagai alat permainan 

edukatif (APE) untuk membantu kegiatan 

pengembangan pengenalan konsep bilangan 

pada anak usia dini. 

         Salah satu bentuk kemampuan yang bisa 

diterapkan pada pendidikan anak usia dini 

yaitu kemampuan mengenal konsep bilangan. 

Pengembangan mengenal konsep bilangan 

pada anak bertujuan meningkatkan 

kemampuan berpikir anak untuk dapat 

mengolah perolehan belajarnya, dapat 
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menemukan macam-macam alternatif 

pemecahan masalah, membantu anak untuk 

mengembangkan kemampuan logika 

matematikanya dan pengetahuan akan ruang 

dan waktu serta mempunyai kemampuan 

untuk memilah-milah, mengelompokkan serta 

mempersiapkan pengembangan kemampuan 

berpikir yang teliti. Idealnya kemampuan 

mengenal konsep bilangan merupakan bentuk 

pengetahuan dasar yang harus dikuasai 

dengan baik oleh anak. 

          Peningkatan kemampuan kognitif anak 

melalui berbagai metode atau cara yang 

menyenangkan melalui dunianya anak yaitu 

dunia bermain, tentu harus didukung oleh 

pola atau bentuk  permainan yang mengarah 

pada peningkatan mengenal konsep bilangan, 

dalam artian kegiatan atau permainan yang 

dilakukan harus menimbulkan rasa ingin tahu 

anak sehingga anak tertarik untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan 

yang anak hadapi. Oleh karena itu diperlukan 

bimbingan dari orang tua dan guru agar anak 

bisa lebih aktif dalam mengembankan 

kemampuannya. Semakin banyak bimbingan 

yang diterima anak dalam mengembangkan 

kemampuannya, semakin besar variasi dalam 

kegiatan bermain dan semakin besar 

kegembiraan serta pengetahuan yang 

diperolah. 

         Berdasarkan hasil observasi pada bulan 

September 2020 di kelompok B Taman 

Kanak-Kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, pada 

pembelajaran materi kemampuan kognitif 

dalam hal ini adalah mengenal konsep 

bilangan, diperoleh hasil bahwa kemampuan 

anak dalam mengenal konsep bilangan sudah 

baik. Pemanfaatan media bahan alam sebagai 

media pembelajaran oleh guru secara tepat 

membantu anak dalam mengembangkan 

berbagai aspek perkembangan anak baik 

aspek perkembangan kognitif, sosial 

emosional, bahasa, motorik, moral dan nilai 

agama serta kecakapan hidup.  

         Salah satu upaya yang dilakukan guru 

untuk menstimulasi aspek perkembangan 

anak kognitif anak adalah dengan 

memanfaatkan media bahan alam sebagai 

media pembelajaran, seperti memanfaatkan 

batu-batuan, pasir, tanah liat, air, daun-

daunan, tanaman, bambu, biji-bijian dan lain 

sebagainya.  Banyak media yang terdapat 

dilingkungan sekitar anak yang dapat 

digunakan sebagai media atau alat peraga 

untuk kegiatan pembelajaran anak tanpa perlu 

biaya mahal.  

          Pemanfaatan media bahan alam dalam 

proses pembelajaran terdapat pada proses 

kegiatan pembelajaran anak. Pelaksanaan 

pembelajaran di Taman Kanak-Kanak 

Kuncup Sorumba Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan tidak lepas dari 

penggunaan media bahan alam sebagai alat 

pendukung kelancaran dan keberhasilan 

proses pembelajaran. Oleh karna itu, guru 

sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan 

bermain di  Taman Kanak-kanak Kuncup 

Sorumba harus memiliki keterampilan yang 

cukup dalam mengolah sejumlah alat 

permainan atau media pembelajaran sehingga 

keberadaan media pembelajaran dapat 
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dioptimalkan untuk pengembangan 

kompetensi anak didik. 

          Kaitannya dengan pengenalan konsep 

bilangan, pembelajaran pada anak di TK 

merupakan awal dari pembelajaran 

matematika. Kemampuan konsep bilangan 

yang dikuasai anak dapat membantu anak 

untuk meningkatkan kepercayaan diri anak 

dan membantu anak bergaul dengan 

lingkungan sosial dimana anak tinggal. 

Pengenalan konsep bilangan merupakan dasar 

bagi pengembangan aspek kognitif maupun 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. 

        Menurut damayanti (2010) 

perkembangan kognitif adalah” Proses 

berpikir anak mulai dari menerima, 

mengolah, sampai memahami informasi yang 

diterima”. Aspek yang termasuk dalam 

perkembangan kognitif antara lain 

intelegensi, kemampuan memecahkan 

masalah serta berpikir logis, kemampuan 

mengungkapkan perasaan, kemampuan untuk 

mengerti dan kemampuan untuk memahami 

perkataan orang lain. 

         Menurut Piaget dalam Sujiono (2012) 

mengemukakan bahwa “Perkembangan 

kognitif adalah interaksi dari hasil 

kematangan manusia dan pengaruh 

lingkungan. Manusia aktif mengadakan 

hubungan dengan lingkungan, menyesuaikan 

diri terhadap objek-objek yang ada 

disekitarnya merupakan proses interaksi 

untuk mengembangkan aspek kongnitif. 

        Perkembangan kognitif adalah proses 

kemampuan berpikir anak yang diperoleh 

melalui dirinya sendiri dengan terlibat secara 

langsung dalam kegiatan pembelajaran. 

Untuk itu pendidik perlu mengatur kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada anak dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir anak.  

          Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional berkaitan dengan anak usia dini 

tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi 

“Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan enam 

tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya pada 

bab 1 pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa 

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai 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.  

         Piaget dalam Damayanti (2010) “Anak 

menjalani tahapan perkembangan kognitif 

sampai akhirnya proses berpikirnya 

menyamai proses berpikir orang dewasa. 

Perkembangan kognitif anak terkait dengan 

kemampuan motorik, bahasa, sosial dan 

kemandiriannya”. Tahap perkembangan 

kognitif terbagi menjadi empat yaitu: (1) 

Tahap Sensorimotor (usia 0-2 tahun). Anak 

berada pada usia sekitar 02 tahun. Pada masa 

ini kecerdasan anak diperlihatkan melalui 

aktivitas motorik yang terorganisasi untuk 

mengenal diri dan lingkungannya, (2) Tahap  

Praoperasional (usia 2-7 tahun). Anak berada 

pada usia sekitar 2-7 tahun. Pada tahap ini 
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karakteristik perkembangan anak adalah 

kemampuan represional atau perluasan 

penggunaan pemikiran simbolik berupa kata 

ataupun gambara. (3) Tahap Operasi Konkret 

(usia 7-11 tahun). Yakni usia 7-11 tahun. 

Pada tahap ini dicirikan dengan 

perkembangan sistem pemikiran yang 

didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang 

logis yang tetap ditandai dengan adanya 

sistem operasi berdasarkan apa yang kelihatan 

secara kongkret, (4) Tahap Operasi Formal 

(usia 11 tahun ke atas). Yakni usia 11 tahun 

ke atas. Pada tahap ini anak sudah masuk 

masa remaja yang kemampuan logikanya 

mulai berkembang dan digunakan. Pikirannya 

tidak hanya terikat pada hal yang sudah 

dialami, tetapi juga dapat berpikir tentang 

sesuatu yang akan datang. 

         Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada 

peletak dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus 

dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap 

dan prilaku serta agama) bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan 

tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh 

anak usia dini. Sebagaimana diketahui oleh 

Diana bahwa,ada beberapa teori kognitif yang 

dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut: (1) 

Teori Kognitif Jean Piaget. Teori ini 

mengemukakan mengenai perkembangan 

intelektual anak. Piaget berpendapat bahwa 

anak menciptakan sendiri pengetahuannya 

tentang dunianya melalui interaksi, bahkan 

anak berlatih menggunakan informasi-

informasi yang yang sudah ada dan 

keterampilan yang sudah dikenal, (2) Teori 

Kognitif  Vygotsky. Teori ini mengemukakan 

bahwa bentuk kontruktivis media lektikal 

(kognitif) karena menyoroti interaksi antara 

orang-orang dan lingkungan. Lingkungan 

sosial disebut mediasi yang merupakan 

mekanisme pokok dalam perkembangan dan 

pembelajaran dengan penjelasan bahwa 

semua proses psikologis manusia (proses 

mental yang lebih tinggi) dimediasi oleh  alat-

alat psikologi seperti bahasa, tanda-

tandadansymbol-simbol. 

         Setiap anak memiliki hak dan 

kewajiban untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif mereka. Namun dalam 

mengembangkan kognitifnya pasti memiliki 

pengaruh baik dari dalam keluarga ataupu 

dari luar. Hal ini sesuai dengan  penjelasan 

dari  Piaget dalam Sujiono (2014) bahwa 

pengalaman yang berasal dari lingkungan dan 

kematangan, keduanya mempengaruhi 

perkembangan kognitif anak. Menurut 

Susanto ( 2011), faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif ialah: 

(1) Faktor hereditas atau keturunan, (2) 

Faktor lingkungan, (3) Faktor kematangan, 

(4) Faktor pembentukan, (5) Faktor minat dan 

bakat, (6) Faktor kebebasan. 

          Kata media berasal dari bahasa latin 

“medius” yang secara harfiah berarti “tengah, 

perantara atau pengantar” menurut Azhar 

Arsyad (2011). Dalam pengertian ini, guru, 

buku tes, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus, pengertian media 
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dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis 

atau alektronis untuk menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal.  

         Salah satu prinsip pendidikan anak usia 

dini harus berdasarkan realita artinya bahwa 

anak dapat mempelajari sesuatu secara nyata 

melalui media yang konkrit. Menurut Sutjipto 

(2011: 9) menyatakan media pembelajaran 

adalah alat yang dapat membantu proses 

belajar mengajar dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang disampaikan, 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran 

yang lebih baik dan sempurna. Oleh karena 

itu peran guru dalam menentukan media 

dalam proses belajar mengajar dituntut untuk 

kreatif dalam upaya mengembangkan 

berbagai jenis aspek perkembangan yang 

dimiliki oleh setiap anak. Salah satu cara 

yaitu menggunakan media alam yang ada 

disekitar anak. 

         Bahan alam adalah bahan yang langsung 

diperolah dari alam. Menurut Sudjana (2011) 

bahan alam adalan bahan yang diperoleh dari 

alam untuk membuat suatu produk atau karya. 

Bahan alam dapat dimanfaatkan sebagai 

media dalam belajar. Bahan-bahan alam yang 

dapat dimanfaatkan antara lain; batu-batuan, 

biji-bijian, kayu dan ranting, daun, pelepah, 

bambu dan lain sebagainya. 

       Media bahan alam adalah alat atau bahan 

yang digunakan dalam pembelajaran untuk 

menyampaikan tujuan pembelajaran dari 

sumber belajar (guru) kepenerima belajar 

(peserta didik) yang berasal dari lingkungan 

alam sekitar. Media bahan alam merupakan 

alat atau sarana untuk menyampaikan pesan. 

Namun dalam ini yang terpenting bukanlah 

peralatannya, melainkan pesan belajar yang 

dibawa oleh atau guru yang 

memanfaatkannya.  

         Anak selain berinteraksi dengan sesame 

manusia juga berinteraksi dengan sejumlah 

makhluk hidup lainnya dan benda-benda mati. 

Makhluk hidup tersebut, antara lain berbagai 

tumbuhan dan hewan. Lingkungan yang ada 

disekitar anak merupakan salah satu sumber 

belajar yang dapat dioptimalkan untuk 

pencapaian proses dan hasil pembelajaran 

yang berkualitas bagi anak usia dini. Bila kita 

melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar hasilnya akan lebih bermakna dan 

bernilai, sebab anak dihadapkan dengan 

peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, yaitu 

keadaan yang alami. Sehingga peristiwa dan 

keadaan lebih nyata. 

         Penggunaan lingkungan memungkinkan 

terjadinya proses belajar yang lebih 

bermakna, sebab anak diharapkan dengan 

keadaan dan situasi yang sebenarnya. Anak 

dapat mengenal benda-benda yang 

sebenarnya. Lingkungan alam mungkin 

sangat terlihat biasa saja, akan tetapi ketika 

kemampuan kognitif seorang anak 

berkembang dengan baik maka anak akan 

memanfaatkan, menemukan, serta 

mengkreasikan sebagai sesuatu hal yang unik 

dan menarik, (Sujiono, 2014). 

         Sudjana (2011) menyatakan bahwa 

bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari 
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alam yang dapat digunakan untuk membuat 

suatu produk atau karya. Bahan alam dapat 

dimanfaatkan sebagai media dalam belajar. 

Sedangkan menurut Asmawati (2014) 

mengatakan bahwa bahan alam yang 

dipergunakan untuk mempelajari bahan-

bahan alam seperti pasir, air, play dough, 

warna dan bahan alam lainnya. Manfaat 

bahan-bahan alam yaitu dapat membantu 

anak usia dini dalam mengeksplorasi dan 

meningkatkan seluruh aspek kemampuan di 

dalam dirinya.  

        Lingkungan alam adalah lingkungan 

yang berfungsi sebagai sumber belajar yang 

baik untuk anak usia dini. Lingkungan alam 

mencakup segala sesuatu yang berada di alam 

seperti tumbuhan, hewan, cuaca, air, manusia 

dan lain-lain. Semua itu dapat dijadikan 

sumber belajar dalam kegiatan yang menarik 

dan menyenangkan untuk anak. Aktivitas 

bermain menggunakan bahan alam adalah 

aktivitas yang dilakukan dengan mencari, 

memilih, menggunakan, dan membedakan 

bahan alam yang ada dilingkungan seperti 

daun, kayu, ranting, batu, pasir, air, batu-

batuan, biji-bijian sebagai sumber belajar. 

         Menurut Sujiono (2014), mengatakan 

bahwa fungsi dan tujuan media dapat 

mengembangkan kognitif anak seperti 

merangsang anak untuk melakukan kegiatan 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

bereksperimen, menyelidik, alat bantu untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang maksimal, 

alat peraga untuk memperjelas sesuatu, dan 

mengembangkan imajinasi. 

         Media dapat merangsang anak untuk 

melakukan kegiatan, terkadang anak sulit 

untuk memahami apa yang kita sampaikan 

akan tetapi melalui media yang tepat agar 

anak lebih mudah untuk memahaminya. 

Selanjutkan Hamalik dalam Arsyad (2011),  

mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh terhadap anak. 

        Fungsi utama media pembelajaran 

adalah media dapat memperjelas penyajian 

pesan dan informasi sehingga memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

Media bahan alam dapat berupa apa saja yang 

terpenting dapat merangsang dan memperluas 

keingintahuan pada anak. Termasuk media 

alam, melalui alam sekitar seperti daun-

daunan, ranting, batu, dan lain-lain, semua itu 

dapat dijadikan sember belajar bagi anak, 

serta dapat menggali pengetahuan anak. 

        Media pendidikan sebagai salah satu 

sumber belajar yang membantu guru 

memperkaya wawasan anak didik taman 

kanak-kanak. Aneka macam bentuk dan jenis 

media pendidikan yang digunakan oleh guru 

menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak 

didik taman kanak-kanak, dalam hal ini 

penggunaan media alam yang sangat mudah 

didapat dan murah untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal konsep bilangan. 

        Edgar Dale (Latuheru, 2012), 

berpendapat media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar, memiliki kelebihan: 
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a) Perhatian anak didik terhadap materi 

pengajaran akan lebih tinggi; b) Anak didik 

mendapatkan pengalaman yang kongkrit; c) 

Mendorong anak didik untuk berani bekerja 

secara mandiri; d) Hasil yang 

diperoleh/dipelajari oleh anak didik sulit 

dilupakan. 

         Penggunaan media alam atau alat bantu 

ajar berupa batu-batuan, biji- bijian, serta 

daun-daunan dan media alam yang lainnya 

selain memiliki kelebihan terdapat pula 

kekurangan. Media alam dalam 

pengembangan kemampuan konsep bilangan 

anak haruslah dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan secara berulang-ulang 

dalam pelaksanaannya.  

         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. 

Menurut  Nugraha (2015) kemampuan 

kognitif merupakan salah satu bidang 

pengembangan kemampuan dasar yang 

disiapkan oleh guru untuk meningkatkan 

kemampuan dan kreativitas anak sesuai 

dengan tahap perkembangannya.  

         Konsep adalah sebuah kata yang berasal 

dari bahasa Latin conceptus (kata benda 

masculinum) yang dibentuk dan kata 

conceptum yang berasal dan katakerja 

(konjugasi III) concipio. Kata concipio berarti 

mengambil ke dalam dirinya, menerima, 

mengisap, menampung, menyerap atau 

menangkap. Conceptum berarti mengambil, 

menyerap, membayangkan dalam pikiran, 

mengerti dan menangkap. Conceptus berarti 

cerapan, bayangan dalam pikiran, pengertian, 

dan tangkapan (Ismail, 2016). 

          Konsep bilangan merupakan proses  

psikologis yang berkaitan dengan bagaimana 

individu mempelajari, memperhatikan, 

mengamati, membayangkan, memperkirakan, 

menilai dan memikirkan lingkungannya. 

Selain itu bisa juga digunakan untuk 

menerangkan aktivitas mental yang 

berhubungan dengan pengolahan persepsi, 

pikiran, ingatan dan pengolahan informasi 

sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, 

memecahkan masalah. 

         Menurut Triharso (2013) mengatakan 

bahwa “konsep bilangan sangat penting untuk 

anak karena konsep bilangan tidak hanya 

sekedar menghitung”. Mengenal konsep 

bilangan merupakan proses psikologis yang 

berkaitan dengan bagaimana individu 

mempelajar, memperhatikan, mengamati, 

membayangkan,  memperkirakan, dan 

menilai. Sedangkan menurut  Busthomi 

(2012) konsep bilangan merupakan dasar 

matematika yaitu: a) Mengitung bilangan, 

1,2,3,4,5,6 dan seterusnya; b) Hubungan satu 

kesatu misalnya satu anak – satu benda dan 

lain-lain; c) Menghitung jumlah; d) 

Membandingkan lebih dari, kurang dari, lebih 

banyak, sama dengan; e) Mengenal simbol 

bilangan (angka) yang dihubungkan dengan 

jumlah bendanya. Kemampuan mengenal 

konsep bilangan yaitu pertumbuhan 

kemampuan kognitif anak yang ditandai 
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dengan kondisi berbagai cara berpikir atau 

berbagai kecakapan guna penyelesaian suatu 

masalah khusunya tentang bilangan pada anak 

taman kanak-kanak. 

          Menurut Hasnida (2015) menyatakan 

bahwa guru perlu memerhatikan selama 

menggunakan media pembelajaran, perlu 

dihindari kejadian-kejadian yang dapat 

mengganggu ketenangan, perhatian, dan 

konsenterasi anak. Pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan 

media bahan alam untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal konsep bilangan anak, 

dapat diuraikan dalam proses pembelajaran 

sebagai berikut: (a) Guru mempersiapkan alat 

dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

mengenal konsep bilangan, (b) Guru 

mengatur posisi atau tempat duduk anak 

didik, (c) Guru memperlihatkan alat dan 

bahan (media alam) yang dipergunakan, (d) 

Guru memberi contoh cara atau proses 

kegiatan pengunaan media bahan alam, (e) 

Guru menyuruh anak didik memperhatikan 

contoh yang diberikan, (f) Guru mengajak 

anak didik untuk melakukan kegiatan sesuai 

dengan arahan baik secara individu maupun 

kelompok, (g) Guru meminta anak didik 

mengacungkan tangan apabila ingin bertanya 

tentang kegiatan yang dilakukan, (h) Guru 

memberikan pujian apabila ada yang mampu 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, (i) 

Guru memberikan arahan kesimpulan tentang 

hasil kegiatan anak didik yang telah 

dilakukan, (j) Guru menilai hasil kegiatan 

anak setelah melakukan kegiatan penggunaan 

media bahan alam untuk mengenal konsep 

bilangan. 

 

METODE PENELITIAN 

         Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan utama untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif. Keseluruhan data dan 

informasi yang terkumpul merupakan suatu 

hasil nyata yang berada dilapangan tanpa ada 

rekayasa yang kemudian dideskripsikan dan 

dipresentatifkan. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian deskritif yang bertujuan 

untuk mengungkapkan keadaan nyata yang 

berlangsung di lapangan (Sugiyono, 2014).      

         Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

15 September sampai 19 Oktober  2020, di 

Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah guru kelompok B, dan kepala TK 

Kuncup Sorumba, serta objek anak didik 

kelompok B Taman Kanak-kanak Kuncup 

Sorumba Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan. 

         Adapun teknik pengumpulan data yaitu: 

(1) Observasi adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data 

melalui pengamatan dan pengindraan. Teknik 

observasi yang digunakan  meliputi dua cara, 

yaitu: (a) Observasi secara sistematis, yaitu 

observasi yang dilakukan dengan 

menggunakan pedoman pengamatan untuk 

memperoleh data. Pedoman observasi ini, 
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dibuat dalam bentuk kolom catatan 

pengamatan  untuk mencatat hal-hal yang 

nampak terjadi di lapangan sesuai indikator 

penelitian, (b) Observasi non sistematis, yaitu 

pengamatan yang dilakukan dengan tidak 

menggunakan  pedoman observasi, (2) Teknik 

wawancara adalah usaha mengumpulkan 

informasi dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan dengan ciri utama berupa kontak 

lansung dengan tatap muka (face to face 

relationship) antara si pencari informasi 

(interviewer atau information hunter) dengan 

suber informasi ( interviewer), (3) Teknik 

Dokumentasi adalah  teknik pengumpulan 

data dengan sumber bukan manusia, non 

human resources, diataranya dokumen dan 

bahan statistik (Sugiyono, 2014). 

          Defenisi operasional variabel penelitian 

adalah: (1) Media bahan alam adalah alat atau 

bahan yang digunakan dalam pembelajaran 

untuk menyampaikan tujuan pembelajaran 

dari sumber belajar (guru) kepenerima belajar 

(peserta didik) yang berasal dari lingkungan 

alam sekitar. Bahan-bahan alam yang dapat 

dimanfaatkan antara lain: batu-batuan, kulit 

kerang, kayu dan ranting, biji-bijian, daun, 

pelepah, bambu, dan lain sebagainya, (2) 

Kognitif anak adalah kemampuan anak usia 

dini dalam menghitung, mengukur, dan 

menyelesaikan hal-hal yang bersifat 

matematika.  

           Data-data yang telah dikumpulkan dan 

dicatat, diolah dengan menggunakan metode 

analisis data secara kualitatif-deskriftif 

dengan langkah -langkah sebagai berikut: (1) 

Reduksi data; yaitu data yang teramati 

dirangkum, dicatat, dan disusun secara 

sistimatis dan teratur mulai dari tahapan awal 

hingga akhir kegiatan, (2) Penyajian data, 

data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif, (3) Penarikan  kesimpulan selanjutnya 

akan dideskripsikan secara deskriptif-

kualitatif dalam bentuk paparan logis sesuai 

keadaan apa adanya sesuai yang diperoleh 

dari hasil pencatatan observasi pengamatan 

langsung dilakukan, kemudian dari hasil 

catatan itu dilakukan interpretasi sebagai 

jawaban terhadap permasalahan yang 

diajukan (Sugiyono, 2014). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

          Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif, yang mana hasilnya dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

telah penulis lakukan dengan diawali 

observasi kepada guru tentang bagaimana 

pemanfaatan  media bahan alam dalam 

mengembangakan kemampuan kognitif  anak 

pada kelompok B Taman Kanak-kanak 

Kuncup Sorumba Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan. Proses 

pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dimulai sejak bulan  September 

sampai dengan Oktober 2020 di TK Kuncup 

Sorumba Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan. Penulis  mengumpulkan 

data dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Wawancara adalah bentuk 

komunikasi yang berbentuk percakapan 

secara langsung untuk memperoleh data. 
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Wawancara yang dilakukan bisa terstruktur 

dan tidak terstruktur, bisa berupa pertanyaan 

yang menghendaki jawaban singkat tetapi 

bisa juga jawaban uraian. Metode 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan 

data penelitian mengenai catatan, buku, data-

data dan foto-foto. 

        Proses belajar mengajar ada banyak 

faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan 

pembelajaran, antara lain faktor guru sebagai 

pendidik, anak-anak sebagai peserta didik, 

lingkungan, metode dan teknik serta media 

pembelajaran.  Keberhasilan penggunaan 

media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar di Taman Kanak-kanak tidak 

terlepas dari kemampuan guru 

mengembangkan model-model pembelajaran 

yang berorientasi pada peningkatan intensitas 

keterlibatan anak secara efektif di dalam 

proses pembelajaran.  

        Bahan alam adalah bahan yang langsung 

diperolah dari alam. Bahan alam adalah bahan 

yang diperoleh dari alam untuk membuat 

suatu produk atau karya. Bahan alam dapat 

dimanfaatkan sebagai media alam belajar. 

Bahan-bahan alam yang dapat dimanfaatkan 

antara lain; batu-batuan, biji-bijian, kayu dan 

ranting, daun, pelepah, bambu dan lain 

sebagainya. Media bahan alam adalah alat 

atau bahan yang digunakan dalam 

pembelajaran untuk menyampaikan tujuan 

pembelajaran dari sumber belajar (guru) 

kepenerima belajar (peserta didik) yang 

berasal dari lingkungan alam sekitar. Media 

bahan alam merupakan alat atau sarana untuk 

menyampaikan pesan. Namun dalam ini yang 

terpenting bukanlah peralatannya, melainkan 

pesan belajar yang dibawa oleh atau guru 

yang memanfaatkannya.  

         Bahan alam yang terdapat disekitar kita 

sangatlah banyak. Bahan-bahan alam tersebut 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran, 

termasuk  diantaranya dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran pada anak usia 

dini. Berbagai media bahan alam dalam 

pembelajaran anak usia dini sebagai media 

dapat digunakan guru untuk mengembangkan 

aspek-aspek perkembangan anak usia dini, 

salah satunya adalah sebagai media untuk 

pengembangan kemampuan kognitif anak. 

         Bahan alam yang digunakan guru dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif  anak 

pada kelompok B Taman Kanak-kanak 

Kuncup Sorumba adalah batu-batuan, kayu 

atau ranting, biji-bijian, daun-daun kering, 

pelepah, kerang dan bambu. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh ibu guru Taman 

Kanak-kanak Kuncup Sorumba. 

          Penggunaan lingkungan 

memungkinkan terjadinya proses belajar yang 

lebih bermakna, sebab anak diharapkan 

dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. 

Anak dapat mengenal benda-benda yang 

sebenarnya. Lingkungan alam mungkin 

sangat terlihat biasa saja, akan tetapi ketika 

kemampuan kognitif seorang anak 

berkembang dengan baik maka anak akan 

memanfaatkan, menemukan, serta 

mengkreasikan sebagai sesuatu hal yang unik 

dan menarik. 

        Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

guru untuk menstimulasi aspek 



13 

 

perkembangan anak usia dini adalah dengan 

memanfaatkan media bahan alam sebagai 

media pembelajaran, seperti memanfaatkan 

batu-batuan, pasir, air, daun-daunan, tanaman, 

bambu, biji-bijian dan lain sebagainya.  

Banyak media yang terdapat dilingkungan 

sekitar anak yang dapat digunakan sebagai 

media atau alat peraga untuk kegiatan 

pembelajaran anak tanpa perlu biaya mahal.  

          Pemanfaatan media bahan alam dalam 

proses pembelajaran terdapat pada proses 

kegiatan pembelajaran anak. Pelaksanaan 

pembelajaran di Taman Kanak-kanak Kuncup 

Sorumba tidak lepas dari penggunaan media 

bahan alam sebagai alat pendukung 

kelancaran dan keberhasilan proses 

pembelajaran. Oleh karna itu, guru sebagai 

fasilitator dalam setiap kegiatan bermain di 

Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba harus 

memiliki keterampilan yang cukup dalam 

mengolah sejumlah alat permainan atau 

media pembelajaran sehingga keberadaan 

media pembelajaran dapat dioptimalkan untuk 

pengembangan kompetensi anak didik.  

          Salah satu prinsip pendidikan anak usia 

dini harus berdasarkan realita artinya bahwa 

anak dapat mempelajari sesuatu secara nyata 

melalui media yang konkrit. Media 

pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan, sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang lebih baik dan 

sempurna. Oleh karena itu peran guru dalam 

menentukan media dalam proses belajar 

mengajar dituntut untuk kreatif dalam upaya 

mengembangkan berbagai jenis aspek 

perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. 

Salah satu cara yaitu menggunakan media 

alam yang ada disekitar anak. 

         Pemanfaatan media bahan alam peneliti 

dapat simpulkan bahwa penggunaannya 

sangat efisien dan efektif dalam 

pelaksanaannya karena disamping media 

bahan alam tidak perlu mengeluarkan banyak 

biaya untuk menggunakan media tersebut 

juga media bahan alam sangat mudah 

didapatkan karena banyak  tersedia 

dilingkungan sekitar anak. Pemanfaatan 

media alam sebagai media belajar dapat 

memberikan pengalaman yang nyata kepada 

anak, pembelajaran akan lebih kongkrit, dan 

tidak verbalistik, sehingga anak lebih mudah 

menyerap pengetahuan, sebab pada masa usia 

dini anak berada pada masa operasional 

kongkrit, kongkrit, dimana pada masa itu 

anak lebih banyak menyerap pengetahuan 

melalui benda-benda nyata seperti media 

bahan alam tersebut. Selain itu dengan 

menggunakan media bahan alam anak akan 

berpikir sendiri dan dapat mengolah media 

alam yang sederhana tersebut menjadi sesuatu 

yang baru yang lebih bermakna. 

          Kegiatan pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

dalam mengembangkan kemampuan kognitif  

anak adalah  dilakukan dengan melalui 

kegiatan bermain. Langkah-langkah dalam 

pembelajaran mengenal konsep bilangan 

melalui kegiatan bermain dalam hal ini 

kegiatan bermain mengenal konsep bilangan 
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menggunakan media bahan alam seperti batu-

batuan, biji-bijian, kulit kerang, daun, kayu 

atau ranting dan lain sebagainya. Pelaksanaan 

pembelajaran merupakan implementasi dari 

rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Penggunaan media bahan alam untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal konsep 

bilangan anak, dapat diuraikan dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut: (a) Guru 

mempersiapkan alat dan bahan yang 

digunakan dalam kegiatan mengenal konsep 

bilangan, (b) Guru mengatur posisi atau 

tempat duduk anak didik, (c) Guru 

memperlihatkan alat dan bahan (media alam) 

yang dipergunakan, (d) Guru memberi contoh 

cara atau proses kegiatan pengunaan media 

bahan alam, (e) Guru menyuruh anak didik 

memperhatikan contoh yang diberikan, (f) 

Guru mengajak anak didik untuk melakukan 

kegiatan sesuai dengan arahan baik secara 

individu maupun kelompok, (g) Guru 

meminta anak didik mengacungkan tangan 

apabila ingin bertanya tentang kegiatan yang 

dilakukan, (h) Guru memberikan pujian 

apabila ada yang mampu untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan, (i) Guru 

memberikan arahan kesimpulan tentang hasil 

kegiatan anak didik yang telah dilakukan, (j) 

Guru menilai hasil kegiatan anak setelah 

melakukan kegiatan penggunaan media bahan 

alam untuk mengenal konsep bilangan. 

          Pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media bahan alam dalam 

pengembangan kemampuan kognitif  anak 

pada kelompok B Taman Kanak-kanak 

Kuncup Sorumba tentu saja memiliki faktor 

pendukung dan penghambat. Adapun faktor 

pendukung dan penghambat yang dimaksud 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) Faktor Pendukung. 

Kemampuan kognitif anak dapat berkembang 

dengan baik, karena dalam pemanfaatan atau 

penggunaan media bahan alam seorang guru 

lebih banyak memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengambil peran yang lebih aktif. 

Ada banyak faktor yang dapat menentukan 

seorang anak dapat mengembangkan 

kemampuan kognitif anak secara optimal 

ialah: (a) Memberikan waktu luas kepada 

anak sehingga anak dapat mengembangkan 

kemampuan dan daya imajinasinya, (b) 

Dorongan yang diberikan kepada anak, (c) 

Lingkungan yang merangsang, (d) Hubungan 

yang baik antara orang tua dan anak, (2) 

Faktor Penghambat. Faktor penghambat 

dalam pengenalan konsep bilangan  anak 

didik TK Kuncup Sorumba,  alhamdulilah 

tidak ada hambatan disebabkan oleh faktor 

lingkungan. Dalam mengembangkan 

pengetahuan anak maka tugas guru dan 

orangtua haruslah mengajarkan kepada anak 

mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif 

sehingga perkembangan anak akan sesuai 

yang diharapkan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif  anak 

usia taman kanak-kanak yaitu faktor hereditas 

atau genetika, lingkungan, kematangan, 

pembentukan, minat dan pembawaan yang 

khas, kebebasan, gizi yang seimbang serta 

pendidikan yang memadai. 

           Pengembangan kognitif anak memiliki 

manfaat yang cukup beragam diantaranya 
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adalah agar anak dapat mengetahui bilangan 

melalui aktivitas konkrit. Selain itu beberapa 

manfaat yang bisa diambil dalam 

pengembangan kognitif utamanya dalam 

pembelajaran mengenal konsep bilangan 

yaitu: a) Anak menjadi familiar dengan angka 

yang akan ditemuai sepanjang hidupnya, 

karena pada dasarnya anak tidak akan terlepas 

dari angka, b) Dengan adanya pembelajaran 

mengenal konsep bilangan bagi anak usia dini 

taman kanak-kanak, akan lebih memberi 

pemahaman tentang angka baik secara abstrak 

maupu konkrit, c)  Mengenal konsep bilangan 

menjadi salah satu cara melatih daya ingat 

anak. 

 

KESIMPULAN 

         Pemanfaatan media bahan alam dalam 

pengembangan kemampuan kognitif anak 

pada Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

untuk menstimulasi kemampuan kognitif anak 

adalah dengan memanfaatkan media bahan 

alam sebagai media pembelajaran, seperti 

memanfaatkan batu-batuan, pasir, tanah liat, 

air, daun-daunan, tanaman, bambu, biji-bijian 

dan lain sebagainya.  Banyak media yang 

terdapat dilingkungan sekitar anak yang dapat 

digunakan sebagai media atau alat peraga 

untuk kegiatan pembelajaran anak tanpa perlu 

biaya mahal. Kemampuan kognitif  anak 

dapat berkembang dengan baik, karena dalam 

pemanfaatan atau penggunaan media bahan 

alam seorang guru lebih banyak memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengambil 

peran yang lebih aktif.  Dengan 

memanfaatkan media bahan alam dalam 

pengembangan kemampuan kognitif anak 

sehingga anak sudah dapat mengurutkan 

bilangan 1-10, menghubungkan lambang 

bilangan dengan konsep bilangan 1-10, 

membandingkan lebih dari, kurang dari, lebih 

banyak, dan sama jumlahnya dengan 

menggunakan angka-angka atau bilangan, dan 

mengenal simbol bilangan (angka) yang 

dihubungkan dengan jumlah bendanya. 
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