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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 KajianTeori 

2.1.1 Kemampuan Mengenal bilangan 

2.1.1.1 Pengertian Bilangan 

Menurut Carol Seefeldt & Barbara A.Wasik dalam T.Yatini 

(2013) Bilangan adalah bagian dari pengalaman satu lawan satu 

menjadikan solid bagi anak-anak usia 5 tahun. Anak- anak melakukan 

lebih banyak usaha untuk menetapkan nilai bilangan yang mereka 

hitung, dan kegiatan menghitung tersebut dapat diterapkan dalam 

kegiatan sehari-hari.  

Menurut Piaget (dalam Suparno, 2001) menyatakan bahwa 

bilangan itu adalah jumlah bendanya sendiri, misalnya dalam contoh 

percobaannya seperti: 1 pensil , 1 buku, 1 apel. Dari ketiga objek itu 

yang sama adalah bilangan 1, yang merupakan unsur tetapnya dengan 

mengesampingkan bendanya itu sendiri (pensil, buku, apel).  

Disini dapat dinyatakan bahwa dalam mempelajari matematika 

tidak dapat dilepaskan dari bilangan. Peneliti memilih menggunakan 

bilangan asli 1-10 dari beberapa jenis bilangan sebagai sasaran dalam 

mencapai indikator pembelajaran yang akan ditingkatkan kepada anak. 

2.1.1.2 Pengenalan Bilangan untuk Anak Prasekolah 

Piaget (dalam Suparno, 2001) mengatakan, pengetahuan 

matematis-logis dapat berkembang bila anak bertindak sendiri terhadap 

suatu objek. Anak sendiri akan membentuk pengetahuan matematis 
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logis karena pengetahuan itu tidak dalam objek itu sendiri seperti 

pengetahuan fisis. Pengetahuan itu harus dibentuk melalui perbuatan 

berpikir anak terhadap objek itu sendiri.  

Hainstock (2002) menyatakan dasar dari proses belajar 

matematika dan angka-angka, sebaiknya diberikan saat anak berusia 

tiga tahun. Karena pada umur tiga tahun, minat anak terhadap bilangan 

sangatlah besar. Proses pengenalan bilangan secara perlahan telah 

terbentuk dalam pikiran anak-anak. Melalui serangkaian 

perkembangan yang cepat, anak tersebut telah melihat bagaimana 

proses ini bekerja dan mendidik anak melalui proses belajar 

manipulatif.  

Dapat dikatakan bahwa mengetahui kemampuan anak 

mengenal bilangan memerlukan proses yang perlahan-lahan yaitu 

dengan cara anak melakukan atau bertindak terhadap objek itu sendiri. 

Melalui permainan angka dengan cara seperti itu akan mempermudah 

anak dalam pengembangan kemampuan mengenal bilangan. 

 

2.1.2 Kajian Permainan 

2.1.2.1 Pengertian Permainan 

Piaget (dalam Mutiah, 2010) mengatakan bahwa permainan 

adalah sebagai salah satu media yang dapat meningkatkan 

perkembangan kognitif pada anak. Permainan memungkinkan anak 

untuk dapat mempraktikan keterampilan-keterampilan dan 

kompetensi-kompetensi yang diperlukan dengan cara yang santai dan 
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menyenangkan. Struktur kognitif perlu dilatih,misalnya seperti anak 

yang baru saja belajar berhitung atau mulai bermain dengan angka 

melalui cara-cara yang berbeda.  

2.1.2.2 Jenis Permainan 

Piaget (dalam Patmonodewo, 2003) mengatakan ada beberapa 

tipe bermain dengan objek yang meliputi : 

a. Bermain Praktis adalah permainan yang dimana pelakunya 

melakukan berbagai kemungkinan mengeksplorasi objek-objek 

yang dipergunakan.  

b. Bermain Simbolik dalam permainan simbolik biasanya anak 

menggunakan daya imaginasinya. Seperti contohnya : anak yang 

sedang bermain kartu, ada beberapa kemungkinan anak untuk 

memainkannya, seperti meletakkan kartu-kartu tersebut seakan 

menjadi dinding atau pagar. 

c. Permainan dengan peraturan adalah permainan yang dalam 

kegiatannya ada aturan bermainnya anak sudah bisa bermain 

disertai dengan peraturan-peraturan tertentu.  

2.1.3 Permainan Puzzel Pecah Telur 

2.1.3.1 Deskripsi Permainan Puzzel Pecah Telur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,mengemukakan 

bahwa Puzzle  adalah kepingan gambar yang berbentuk bongkar 

pasang yang nantinya akan disusun menjadi bentuk utuh. Puzzle 

merupakan salah satu permainan yang bersifat edukatif. Sedangkan 

Pecah Telur merupakan bentuk retakan-retakan telur. Disini menurut 
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penulis yang dimaksud dengan Puzzle Pecah Telur adalah Bongkar 

pasang yang berbentuk retakan seperti pecahan telur.  

Karena didalam pecahan puzzel ini memiliki gambar benda 

yang sesuai dengan masing-masing lambang bilangan antara 1- 10 

maka dapat digunakan untuk menghitung atau menyebutkan lambang 

bilangan 1-10, untuk memasangkan lambang bilangan dengan jumlah 

gambar bendanya, serta dapat juga digunakan untuk membedakan 

mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit.  

2.1.3.2 Manfaat Permainan Puzzel 

Menurut Widianarti (dalam Fitroh, 2015) Puzzel dalam  

pembelajaran merupakan salah satu permaiann yang bersifat edukatif 

yang memiliki manfaat antara lain : 1). Meningkatkan keterampilan 

kognitif, 2). Meningkatkan keterampilan motorik halus, 3). Melatih 

kemampuan menalar, 4). Melatih kesabaran, 5). Meningkatkan 

keterampilan sosial. Ada pula manfaat lain dari puzzle yaitu 

menstimulasi mental, melatih koordinasi mata dengan tangan, 

keterampilan pemecahan masalah dan penalaran, serta melatih daya 

kreatifitas.  

 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian terdahulu yang 

sudah dilakukan sebelum penelitian ini. Penelitian terdahulu berfungsi 

sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian 

terdahulu yang sudah dilakukan: 
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1.) Sri Fidayanti, Sri Widayati (2014)  penelitian yang berjudul 

“Meningkatkan Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Melalui 

Permainan Dadu Bergambar Pada Anak Usia 3-4 Tahun.” 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I dikatakan belum berhasil, 

karena belum memenuhi target keberhasilan yaitu 80%. Hal itu 

dilihat dari aktivitas guru mendapat 57%, aktivitas anak mendapat 

52%, dan kemampuan mengenal konsep bilangan 1-5 yang 

memperoleh nilai bintang tiga berjumlah 32,5% dan anak yang 

memperoleh bintang satu dan dua berjumlah 67,5%.Berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus II, kegiatan 

pembelajaran dikatakan berhasil, karena sudah memenuhi target 

keberhasilan 80%. Hal itu dilihat dari aktivitas guru mendapat 

82,5%, aktivitas anak mendapat 82,5% dan kemampuan mengenal 

konsep bilangan 1-5 yang memperoleh nilai bintang tiga 

berjumlah 82,5% dan anak yang mendapat bintang satu dan dua 

berjumlah 17,5%. 

2.) Kustini (2011) penelitiannya yang berjudul “ Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Bilangan Anak Usia Dini Melalui Kegiatan 

Bermain Dengan Media Kartu Angka di TK Pertiwi Rejosari”, 

hasil penelitian menunjukan bahwa pada pra siklus anak yang 

sudah mampu melakukan sesuai dengan indikator 68,2% dan telah 

meningkat sebesar 75% pada pasca siklus tersebut. Persamaan 

dengan penelitian yang relevan yaitu pada sasaranya dan media 
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yang digunakan, yaitu pemahaman bilangan dan pemahaman 

bermain dalam pembelajarannya. 

3.) Donna Amelia (2012) “Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak 

Melalui Permainan Bola Angka Di TK Samudera Satu Atap 

Pariaman” penelitian dilakukan dalam dua siklus. Hasil siklus I 

yang didapatkan 25% sedangkan hasil pada siklus ke II sebanyak 

83%. Persamaan dengan penelitian yang relevan adalah pada 

penggunaan medianya, yaitu pedia permainan angka. 

 

2.3 KerangkaPikir 

Pengenalan tentang bilangan merupakan salah satu 

pengembangan yang terdapat pada dasar kurikulum di TK. 

Pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir anak agar dapat mengolah perolehan hasil belajarnya.  

Pengenalan bilangan di Kelompok B RA Mamba’ul Hisan 

Salatiga masih belum baik. Hal ini disebabkan pembelajaran dalam 

pengenalan bilangan di B RA Mamba’ul Hisan Salatiga masih 

menggunakan lembar kerja siswa (LKS) yang hanya guru menjelaskan 

kemudian anak mengerjakan tanpa didampingi dalam mengerjakan 

LKS. Penulis melihat banyak peserta didik yang memiliki kemampuan 

mengenal bilangan yang kurang, disebabkan masih adanya siswa yang 

bingung dalam menyebutkan dan mengenal bentuk simbol bilangan, 

serta masih terdapat anak yang bingung dalam mengurutkan bilangan. 
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Selain itu dalam pembelajaaran jarang sekali menggunakan media  

permainan yang menarik minat belajar siswa. 

Kerangka pikir tersebut dapat digambarkan dalam diagram 

berikut ini : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan dari uraian pada landasan teori dan kerangka 

berpikir maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan 

permainan Puzzle Pecah Telur dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pengenalan bilangan 1-10 di kelompok B RA Mamba’ul Hisan 

Salatiga. 

 

Kondisi awal 

 

Kondisi Akhir 

 

Pelaksanaan  

 

- Minat belajar yang kurang 

- Kemampuan mengenal bilangan yang 

rendah 

- Hasil belajar yang rendah 

 

- Peningkatan minat belajar dapat dilihat 

dari aktivitas selama kegiatan belajar 

mengajar 

- Peningkatan prestasi belajar anak 

dalam kemampuan mengenal bilangan 

dilihat dari hasil belajar siswa 

 

- Penjelasan dan pemberian contoh 

tentang permainan Puzzle Pecah Telur 

- Penerapan permainan Puzzle Pecah 

Telur 

- Refleksi dari hasil penerapan 

permainan Puzzle Pecah Telur terhadap 

kemampuan mengenal bilangan 

 


