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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Kognitif

2.1.1 Pengertian Kognitif

Kognitif adalah suatu proses berfikir, yaitu kemampuan 

individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan 

suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan 

berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan 

belajar (Susanto dalam Siti Aisyah, 2011). 

2.1.2 Tahap Perkembangan Kognitif Anak Usia 4-5 Tahun

Tahap-tahap perkembangan oleh J. Piaget dibagi dalam 

masa-masa perkembangan sebagai berikut:

a) Tahap sensorimotor (0-2 tahun)

b) Tahap praoperational (2-7 tahun)

c) Tahap operational konkret (7-11/12 tahun)

d) Tahap operasional formal (11 tahun sampai dewasa) 

Menurut Piaget (dalam Singgih, 1997) dalam tahap 

perkembangan ini lebih difokuskan ke tahap pra operasional yaitu 

usia 2-7 tahun. Pada masa ini perkembangan yang jelas terlihat 

pada masa ini berbeda dengan masa sebelumnya ialah kemampuan 

mempergunakan simbol. Fungsi simbolik, yakni kemampuan untuk 

mewakilkan sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat dengan sesuatu 

hal mewakili sesuatu yang tidak ada. Pada masa pra-operasional 
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ini, anak bisa menemukan obyek-obyek yang tertutup atau 

tersembunyi. Untuk bisa melakukan ini, anak harus bisa melakukan 

simbolisasi terhadap obyek yang tidak ada atau tidak diketahuinya 

ketika terjadi pemindahan obyek. Anak tidak langsung meniru 

model tingkah laku ini, melainkan anak mengamati, menyimpan, 

dan pada saat lain memperlihatkan semua kembali.

Perkembangan kemampuan mensimbolisasikan sesuatu ini 

terlihat pula pada permainan yan dilakukan anak-anak, misalnya 

kursi “dijadikan” kereta api, pensil yang dianggap pistol, dan 

bermacam-macam lagi. Pada masa ini pula anak mulai mengerti 

dasar-dasar mengelompokkan sesuatu, mula-mula dengan dimensi, 

misalnya mengelompokkan benda-benda atas dasar warnanya atau 

ukurannya dan bentuknya saja. Pada akhir masa pra-operasional ini 

dasar-dasar mengelompokkan benda atas dasar sifat-sifat khusus 

dan benda-benda tersebut sudah mulai bisa dilakukan, tetapi baru 

dengan satu dimensi saja.

2.2 Lambang Bilangan

2.2.1 Pengertian bilangan

Menurut Sutan (2003) bilangan yaitu sesuatu yang bersifat 

abstrak dan menyatakan banyaknya anggota dari suatu kelompok. 

Suyono (2008) mengatakan bilangan merupakan suatu angka 

kumpulan yang diukur satuan. Kemudian Sudaryanti (2006) 
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berpendapat bilangan adalah suatu konsep matematika yang 

bersifat abstrak yang sangat penting untuk anak sebagai landasan 

dasar penguasaan konsep matematika di jenjang pendidikan 

selanjutnya.

Beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa lambang 

bilangan adalah suatu simbol dari suatu bilangan mengenai 

banyaknya anggota suatu himpunan, dengan kata lain bilangan itu 

menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan.

2.2.2 Manfaat pengenalan bilangan

Pengenalan bilangan pada anak bermanfaat bagi anak 

dalam menganalisa masalah secara logis yang di temukan anak 

dalam bermain, menemukan, menciptakan rumus-rumus ilmiah, 

senang bereksplorasi, suka berhitung, gemar mengklasifikasikan 

benda serta memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep 

matematika ke dalam kehidupan sehari-hari.

2.2.3 Tujuan pengenalan matematika pada anak usia dini

1. Tujuan umum

Agar anak dapat mengetahui dasar-dasar pembelajaran 

berhitung / matematika, sehingga diharapkan nantinya anak 

akan memiliki kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 

matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih 

komplek.
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2. Tujuan khusus

Dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui 

pengamatan terhadap benda-benda kongkrit, gambar-gambar 

atau angka-angka yang terdapat di sekitar anak. Dapat 

menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan 

masyarakat yang dalam keseharinnya memerlukan 

keterampilan berhitung. Memiliki ketelitian, konsentrasi, 

abstraksi dan daya apresiasi yang tinggi. Memiliki pemahaman 

konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan 

kemungkinan urutan sesuatu peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya. Memiliki kreativitas dan imajinasi dalam 

menciptakan sesuatu secara spontan.

2.3 Bermain

2.3.1 Pengertian Bermain

Menurut Piaget (dalam Mutiah, 2010) bahwa saat bermain 

anak tidak belajar sesuatu yang baru, tetapi mereka belajar 

mempraktikkan keterampilan yang baru diperoleh. Dari permainan 

itu anak tidak belajar keterampilan baru, namun anak belajar 

mempraktekkan keterampilan apa-apa saja yang telah dipelajari  

sebelumnya. Mayesti (dalam Sujiono, 2013) berpendapat bermain 

adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari karena 

bagi anak-anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. 
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Sedangkan Dockett dan Fleer (dalam Sujiono, 2013) berpendapat 

bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak, karena melalui 

bermain anak akan memperoleh  pengetahuan yang dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya. Bermain merupakan suatu 

aktivitas yang khas dan sangat berbeda dengan aktivitas lain seperti 

belajar dan bekerja yang selalu dilakukan dalam rangka mencapai 

suatu hasil akhir.

Dari berbagai pengertian di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang dapat mengembangkan 

keterampilan, kreativitas dan perkembangan pada dirinya. Dalam 

penelitian ini, peneiti menggunakan lotto angka sebagai media 

bermain untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan pada anak.

2.3.2 Fungsi bermain bagi AUD

Menurut Hartley, Frank dan Goldenson (dalam Gordon & 

Browne, 1985) ada 8 fungsi bermain bagi anak:

1. Menirukan apa yang dilakukan orang dewasa.

Contoh: meniru Ibu masak di dapur, dokter mengobati orang 

sakit, dan sebagainya.

2. Untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan 

nyata.

Contoh: guru mengajar di kelas, sopir mengendarai bus, petani 

menggarap sawah, dan sebagainya.
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3. Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan 

pengalaman hidup yang nyata.

Contoh: ibu memandikan Adik, Ayah membaca Koran, Kakak 

mengerjakan tugas Sekolah, dan sebagainya.

4. Untuk menyalurkan perasaan yang kuat.

Contoh: memukul-mukul kaleng, menepuk-nepuk air, dan 

sebagainya.

5. Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat 

diterima.

Contoh: berperan sebagai pencuri, menjadi anak nakal, 

pelanggar lalu lintas, dan lain-lain.

6. Untuk kilas balik peran-peran yang sering dilakukan.

Contoh: gosok gigi, sarapan pagi, naik angkutan kota, dan 

sebagainya.

7. Mencerminkan pertumbuhan seperti pertumbuhan.

Contoh: bertambah tinggi tubuhnya, semakin gemuk badannya, 

dan semakin dapat berlari cepat.

8. Untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai 

penyelesaian.

Contoh: menghias ruangan, menyiapkan jamuan makan, pesta 

ulang tahun.
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2.4 Kartu Angka Bergambar

2.4.1 Pengertian Kartu Angka Bergambar

Permaianan lotto angka adalah salah satu jenis dalam 

permainan kartu angka bergambar (flashcard). Kartu angka 

bergambar dapat di definisikan menurut Sadiman (dalam Nunik, 

2003) menyatakan bahwa gambar atau foto adalah media yang 

paling umum dipakai, merupakan bahasa yang umum yang dapat di 

mengerti dan dinikmati dimana-mana. Secara khusus media 

grafis/visual(gambar/foto) berfungsi menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta 

yang mungkin akan cepat dilupakanatau diabaikan bila tidak 

digrafiskan. Azhar Arsyad (dalam Nunik, 2011) berpendapat 

flashcard adalah kartu kecil yang berisi gambar, teks, angka atau 

tanda simbol yang meningkatkan atau menuntun anak kepada 

sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kartu angka 

bergambar adalah kertas persegi panjang yang agak tebal berisi 

tulisan angka dan gambar sebagai tanda untuk mengenalkan angka 

dalam bentuk permainan. Kartu angka bergambar merupakan salah 

satu bahan cetak yang masuk jadi media pendidikan yang dapat 

memperjelas materi dalam meningkatkan anak didik, dalam 

menyampaikan materi pelajaran dan bersifat menyampaikan 

komunikasi atau stimulus pembelajaran kepada anak.
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2.4.2 Fungsi Kartu Angka Bergambar

Menurut Ratnawati (dalam Susanto, 2011) mengungkapkan 

bahwa permainan flashcard dapat merangsang anak agar lebih 

cepat mengenal angka, membuat minat anak semakin kuat 

menguasai konsep bilangan serta merangsang kecerdasan dan 

ingatan anak. Rahman (dalam Susanto, 2002) mengungkapkan 

bahwa dampak penggunaan flashcard terhadap kemampuan 

berhitung permulaan, diantaranya anak mampu mengembangkan 

kemampuan kognitifnya dengan baik, anak memiliki konsep 

berhitung dengan baik dan anak dapat mengembangkan segenap 

potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya.

2.4.3 Cara Main

Pengertian lotto angka adalah permainan untuk anak usia 4-

5 tahun dan dapat dimainkan secara perorang atau kelompok dibuat 

dari triplek atau dupleks yang terdiri dari papan lotto berukuran17,5 

cm x 17,5 cm, 10 kartu lotto yang terdiri dari 10 macam angka 1-10 

(Eliyawati, 2005).

1. Cara membuat

Permaian ini terbuat dari kardus, triplek maupun duplek dan 

permainan ini terdiri dari papan lotto dan kartu lotto, penggaris, 

pensil, gunting, cuter, lem, lakban, solatib.
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2. Tujuan permainan lotto angka

Lotto angka merupakan cara bagi anak untuk belajar membaca 

angka. Setelah anak menunjukkan pemahaman jumlah dari 1 

sampai 10, ia berarti siap untuk menghadapi simbol angka. 

Bermain permainan lotto angka membantu anak menyatukan 

pemahaman kedalam kehidupan keseharian mereka. Kehadiran 

angka pada hari ulang tahun, pekerjaan dan bagan jadwal dan 

bahan kelas yang lain akan menunjukkan bahwa angka berada 

disekitar mereka dan penting dalam kehidupan sehari-hari.

3. Cara bermainnya

Dengan mencampuradukkan kartu angka, kemudian anak 

diminta untuk menyusun kartu angka pada papan lotto yang 

sesuai dengan angka dan warna yang ada pada papan lotto.

2.5 Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian yang 

terdahulu yang menjadi upaya penulis untuk memperbaiki kekurangan dan 

meningkatkan kelebihan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan antara lain:

Rohimah (2013), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

peningkatan kemampuan anak untuk mengenal bilangan melalui metode 

bermain kartu angka menunjukkan hasil pada siklus I mencapai 40%, 
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siklus II mencapai 50%, serta siklus III mencapai 90%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mengenal bilangan melalui 

permainan kartu angka dapat meningkatkan kemampuan anak dengan hasil 

yang memuaskan, sehingga dapat mendorong anak untuk menerima materi 

pembelajaran.

Siti Asiyah, berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan, 

maka diperoleh hasil bahwa penerapan pengenalan konsep bilangan 

melalui media kartu angka mengalami peningkatan kemampuan kognitif 

anak pada siklus I sebesar 73% dan siklus II hasil yang dicapai sebesar 

93%. Perilaku yang ditunjukkan anak pun berubah setelah diberikan 

tindakan. Anak lebih senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran serta semakin aktif. Sehingga dapat di simpulkan 

pembelajaran dengan media kartu angka dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif dalam mengenal konsep bilangan pada anak kelompok A TK 

Islam Mutiara Surabaya.

Pantina Rahayu (2013), berdasarkan data hasil kondisi awal 

sebelum dilakukan penelitian kelas diperoleh keterangan bahwa presentase 

ketuntasan belajar 45% belum mencapai indikator. Maka, dilakukan 

penelitian di TK Hj Zumronah pada kelompok A Tahun Ajaran 

2012/2013. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan yang 

signifikan terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan anak 

kelompok A TK Hj Zumronah Mranggen. Hal tersebut dapat dilihat dari 

siklus I dengan rata-rata hasil observasi (aktifitas anak) 65% (cukup) dan 
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akhirnya pada siklus II dengan rata-rata hasil observasi (aktivitas anak) 

75% (baik). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

permainan lotto angka dapat meningkatkan kemampuan pengenalan 

lambang bilangan anak pada kelompok A semester II di TK Hj Zumronah 

Mranggen Tahun Ajaran 2012/2013.

Sisca Asri Sukarelawanto dan Julianto (2014), berdasarkan 

penelitian tentang pengaruh penggunaan media lotto warna terhadap 

kemampuan kognitif sebelum dan sesudah dilkukan perlakuan dengan 

media lotto warna. Dalam perhitungan dengan tabel penolong uji tanda 

wilcoxon diperoleh = 190 dan dengan taraf kesalahan 5%, n = 19 maka 

nilai = 46. Maka dinyatakan ditolak dan diterima. Simpulan penelitian ini 

bahwa ada pengaruh penggunaan media lotto warna terhadap kemampuan 

kognitif pada anak kelompok A di TK PKK I Gintungan.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan guru harus dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak.

Dari bagan kerangka berpikir dibawah dapat dijelaskan hal-hal 

berikut. Pada kondisi awal, anak belum paham mengenal lambang 

bilangan dan hasil belajar masih rendah. Setelah itu diberikan tindakan 

pembelajaran menggunakan metode bermain melalui permainan lotto 

angka dan hasil belajar belum maksimal karena belum mencapai 80%. 
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Selanjutnya peneliti menerapkan tindakan perbaikan siklus II dengan 

melakukan pembiasaan membilang angka 1-10 secara berulang-ulang dan 

hasilnya mencapai apa yang diharapkan yaitu diatas 80%.

Gambar 2.1 Kerangka berfikir

2.6.1 Penjelasan kerangka berpikir

1. Kondisi Awal : model pembelajaran masih terpaku pada guru 

sehingga anak belum aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga prestasi pada anak masih rendah.

2. Tindakan : 

1) Penjelasan dan pemberian contoh tentang kegiatan 

permainan lotto angka.

KONDISI 
AWAL 

TINDAKAN

KONDISI AKHIR

Peneliti belum 
melaksanakan pembelajaran 

aktif

Rendahnya kemampuan 
mengenal angka bilangan

SIKLUS I: Menyusun 
tindakan,memberikan 
tindakan, observasi, refleksi 
tindakan

SIKLUS II: Perbaikan 
tindakan di siklus I

Guru/peneliti :Melakukan 
pembelajaran mengenal 
bilangan melalui permainan 
lotto angka

Dengan cara ini dapat 
meningkatnya kemampuan 
mengenal bilangan melalui 
permainan lotto angka
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2) Penerapan kegiatan permainan lotto angka.

3) Refleksi dari hasil siklus mengenai penerapan kegiatan 

permainan lotto angka.

3. Kondisi Akhir : peningkatkan kemampuan anak dapat dilihat 

dari aktifitas selama proses kegiatan belajar menajar 

berlangsung dan hasil pengamatan selama anak 

mempraktikkan tugas dari guru.

2.7 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: Permainan lotto angka dapat meningkatkan kemampuan 

dalam mengenal lambang bilangan anak usia 4-5 tahun di TK A Dharma 

Wanita 4 Ngraji.


