
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

 

2.1 Perkembangan Anak Usia Dini 

 

2.1.1 Perkembangan Kognitif 

Susanto (2011:12) berpendapat bahwa kognitif adalah suatu proses yaitu 

kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan 

suatu kejadian atau peristiwa , proses kognitif ini berhubungan dengan tingkat 

kecerdasan (inteligensi) yang menandai seseorang dengan berbagai minat 

terutama kepada ide - ide dan belajar. 

Selanjutnya Susanto (2011:13) mengemukakan bahwa inteligensi sebagai 
kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya 
yang dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih, lebih lanjut Susanto 
mengajukan konsep pluralistis dari intelegensi dan membedakannya kepada 
delapan jenis intelegensi dalam kehidupan sehari-hari, intelegensi itu tidak 
berfungsi dalam bentuk murni, tetapi setiap individu memiliki campuran 
yang unik dari sejumlah intelegensi yaitu intelegensi linguistik, logis, 
spasial, musik, kinestetika, intrapribadi dan antarpribadi, dan naturalistis. 

 

 
Dengan demikian, melalui perkembangan kognitif fungsi fikir dapat digunakan 

dengan cepat dan tepat untuk mengatasi situasi untuk memecahkan suatu masalah. 

Adapun teori dasar perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Mudjito 

(2007:15), anak pada rentang usia dini, masuk dalam perkembangan berfikir pra 

oprasional kongkrit. Pada saat ini sifat egosentris pada anak semakin nyata, anak 

mulai memiliki perspektif yang berbeda dengan orang lain disekitar orang tua 
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menganggap  periode  ini  sebagai  masa  sulit  karena  anak  menjadi susah diatur, 

suka membantah dan banyak bertanya. Piaget mengemukakan atau 

mengidentifikasikan tiga tahapan proses membangun pengetahuan yaitu asimilasi, 

akomodasi dan equilibrium. 

1. Asimilasi 

Proses asimilasi berupa proses aktif dalam menggunakan skema untuk 

merespons lingkungan. Proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi 

baru ke stuktur kognitif yang sudah ada dalam benak anak. 

2. Akomodasi 

Akomodasi merupakan penyesuaian aplikasi skema yang cocok dengan 

lingkungan yang direspons, atau penyesuaian struktur kognitif ke dalam 

situasi yang baru. 

3. Equilibrium 

Equilibrium adalah keseimbangan antara skema yang digunakan dengan 

lingkungan yang direspons sebagai hasil ketepatan akomodasi, atau 

penyesuaian antara asimilasi dan akomodasinya 

 

2.1.2 Karakteristik Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

Adapun karakteristik perkembangan kognitif Anak Usia Dini: 

1. Dapat memahami konsep makna yang berlawanan seperti kosong-penuh, 

ringan-berat suatu benda.  

2. Dapat memadankan bentuk geometri (lingkaran, persegi dan segitiga) dengan 

obyek nyata atau melalui visualisasi gambar. 

3. Dapat menumpuk balok atau gelang - gelang sesuai ukurannya secara 

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

ukuran.  

5. Dapat menyebutkan pasangan benda, mampu memahami sebab akibat.  

6. Dapat merangkai kegiatan sehari-hari dan menunjukkan kapan setiap kegiatan 

dilakukan.  

7. Menceritakan kembali 3 gagasan utama dari suatu cerita.  

8. Mengenali dan membaca tulisan melalui gambar yang sering dilihat di rumah 

atau di sekolah. Mengenali dan menyebutkan angka 1-10 (Mudjito,2007:20).  

 

 

2.1.3 Klasifikasi Pengembangan Kognitif  

Klasifikasi pengembangan kognitif menurut Mudjito (2007:23) dimaksudkan 

untuk mempermudah guru dan untuk menstimulasi kemampuan kognitif anak, 

sehingga akan tercapai optimalisasi potensi pada masing-masing anak, 

diantaranya Pengembangan Audiotory, Visual, Taktil, Kinestetik, Aritmatika, 

Geometri dan Sain Permulaan. Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Pengembangan Auditory  

Perkembangan auditory yang berhubungan dengan bunyi atau indera 

pendengaran anak.  

2) Pengembangan Visual  

Pengembangan visual berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, 

perhatian, tanggapan dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitar.  

3) Pengembangan Taktil  

Pengembangan taktil berhubungan dengan pengembangan indra peraba.  

4) Pengembangan Kinestetik  



10 
 

Pengembangan kinestetik yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan/ 

keterampilan tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan 

kognitif.  

5) Pengembangan Aritmatika  

Pengembangan aritmatika berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan 

untuk kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan.  

6) Pengembangan Geometri  

Pengembangan geometri berhubungan dengan pengembangan konsep bentuk 

dan ukuran.  

7) Pengembangan Sains Permulaan  

Pengembangan sains permulaan berhubungan dengan berbagai percobaan 

atau demonstrasi.  

 

 

2.2 Lambang Bilangan 

 

Pengenalan lambang bilangan pada anak  perlu diberikan sedini mungkin dengan 

menggunakan cara yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak.  

Menurut Sriningsih (2009:48) Bilangan atau yang disebut dengan lambang 

bilangan adalah suatu alat bantu untuk menyatakan bilangan suatu lambang 

atau simbol yang disebut dengan angka. Menurut pengertiannya, antara 

bilangan dengan lambang bilangan sangat berbeda. Bilangan menyatakan 

suatu kuantitas, sedangkan angka adalah notasi dari bilangan tersebut. 

 

 

Pengertian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

menyatakan suatu bilangan diperlukan lambang bilangan. Bilangan merupakan 

gambaran banyaknya anggota suatu himpunan. Bilangan menyatakan suatu 

kuantitas, sedangkan lambang bilangan (angka) adalah notasi dari bilangan 

tersebut. 
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2.2.1 Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 

Kemampuan mengenal lambang bilangan merupakan bagian di aspek 

perkembangan kognitif dalam hal yang tertera sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini, kemampuan mengenal lambang bilangan merupakan 

bagian dari perkembangan kognitif anak, yaitu Pengetahuan umum, dan sains; 

Konsep bentuk, warna, ukuran dan pola; Konsep bilangan; lambang bilangan dan 

huruf. 

 

Kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak sangat penting 

dikembangkan guna memperoleh kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 

ditingkat yang lebih tinggi khususnya dalam penguasaan konsep matematika. 

Menurut Susanto (2011: 97) bahwa kemampuan adalah merupakan daya 

untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 

Seseorang dapat melakukan sesuatu karena adanya kemampuan yang 

dimilikinya. Kemampuan ini ialah potensi seseorang yang merupakan 

bawaan sejak lahir serta dikembangkan dengan adanya pembiasaan dan 

latihan, sehingga ia mampu melakukan sesuatu. 

 

Dengan demikian kemampuan mengenal lambang bilangan telah ada pada anak 

dan untuk mengembangkannya maka guru memberikan stimulus dan rangsangan 

pada anak agar kemampuan mengenal lambang bilangan dapat berkembang 

dengan baik dan optimal.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan anak dalam 

mengenal lambang bilangan berada pada tahap menyebut urutan bilangan dari 1-

10, membilang (mengenal konsep bilangan dengan benda-benda) sampai 10, 

menghubungkan/memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda hingga 10 
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(anak tidak disuruh menulis). Oleh karena itu pemberian stimulus dan rangsangan 

perlu diberikan kepada anak diantaranya dengan menggunakan metode, strategi, 

serta media yang tepat sehingga dapat mendorong anak untuk dapat mengenal 

lambang bilangan dengan lebih baik dan optimal. 

 

Menurut Slamet (2005: 156) langkah pengenalan angka pada anak yaitu anak 

harus dilatih terlebih dahulu memahami dengan bahasa simbol yang disebut 

sebagai abstraksi sederhana yang dikenal pula dengan istilah abstraksi empiris.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengenalan lambang bilangan 

pada anak dapat dimulai dari pengenalan bilangan kemudian mengajarkan anak 

tentang pengertian lambang bilangan atau angka. Hal tersebut dapat dakukan 

dengan menggunakan berbagai macam benda yang menarik yang ada disekitar 

anak dan melalui sebuah permainan untuk mendorong anak memahami lambang 

bilangan dengan baik. 

 

 

2.3 Bermain dan Permainan 

 

2.3.1 Pengertian Bermain 

Bermain merupakan cara belajar yang sangat penting bagi anak usia dini dalam 

upaya mengembangkan potensi yang dimiliki anak, akan tetapi seringkali guru 

dan orang tua memperlakukan mereka sesuai  dengan keinginan orang dewasa, 

bahkan sering  melarang anak untuk bermain. Akibatnya, pesan-pesan yang akan 

diajarkan orang tua sulit diterima anak, karena banyak hal yang disukai orang tua 

sulit diterima anak  karena banyak hal yang disukai oleh anak dilarang orang tua, 

sebaliknya banyak hal yang disukai orang tua , tetapi tidak disukai oleh anak. 
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Menurut Sudono dalam Kamtini (2005:47) mengatakan, bermain adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat yang menghasilkan 

pengertian atau memberikan informasi, memberikan kesenangan maupun 

mengembangkan imajinasi pada anak.  

 

. 

Jhonson et Al dalam Kamtini (2005:47) mengemukakan bahwa bermain adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Jadi apapun 

kegiatannya, apabila dilakukan dengan senang bisa dikatakan bermain.  

 

Froebel mengemukakan bahwa bermain sebagai bentuk kegiatan belajar di 

TK adalah bermain yang kreatif, anak dapat mengembangkan serta 

mengintegrasikan semua kemampuannya anak lebih banyak belajar melalui 

bermain dan melakukan eksplorasi terhadap objek-objek dan pengalaman, 

anak juga dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial 

dengan orang dewasa pada saat mereka memahaminya dengan bahasa dan 

gerakan sehingga tumbuh secara kognitif ke arah berfikir verbal 

(Masitoh,2007:1.20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piaget dalam Kamtini (2005:40) memandang bermain sebagai suatu media 

yang mampu meningkatkan perkembangan kognitif anak. Pada saat yang 

sama kemampuan kognitif juga akan mempengaruhi bagaimana cara anak 

bermain. Bermain memungkinkan anak melatih kompetensinya, dan 

memungkinkannya menguasai keterampilan baru dengan cara yang 

menyenangkan. Piaget percaya bahwa struktur kognitif perlu diasah dan 

bermain merupakan sarana yang sempurna untuk itu. 

 

 

 

2.3.2 Manfaat Bermain  

Bermain pasti menyenangkan bagi anak, dan sejak bayi pun anak sudah senang 

bermain. Kegiatan bermain sehari-hari anak, merupakan pendidikan yang dapat 

menumbuhkan kreativitas, sekaligus memupuk dan mengembang sikap 

kerjasama, sportifitas, sosialisasi, menahan diri, imaginasi, intelegensi, responsif, 

dan emosional. Namun apapun kegiatan yang dilakukan oleh anak apabila dapat 

menimbulkan kesenangan dapat dikatakan itu adalah bermain. 
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Adapun manfaat bermain menurut Santrock dalam Kamtini (2005: 33) 

bermain sangat berguna sebagai salah satu bentuk penyesuaian diri, 

membantu anak menguasai kecemasan dan konflik-konfliknya. Permainan 

mampu meredakan ketegangan sehingga anak dapat melakukan penyesuaian 

diri dengan permasalahan-permasalahan hidupnya. Bermain memungkinkan 

anak menyalurkan energi fisiknya dan meredam ketegangannya. 

 

Manfaat bermain menurut Freud dan Erikson dalam Kamtini (2005:34) 

menjelaskan beberapa fungsi bermain yaitu pada saat sekarang ini anak terus 

menerus menerima pengalaman yang sangat menekan dalam hidupnya. Bermain 

menjadi semakin penting dengan kondisi tersebut. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat bermain 

mampu meningkatkan afiliasi anak dengan sebayanya, meredam ketegangan, 

meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan eksplorasi anak akan perilaku 

tertentu. Kesemuanya ini akan sangat berguna untuk kehidupannya pada usia 

selanjutnya. Maka dengan demikian manfaat bermain sangat dibutuhkan bagi 

anak, melalui bermain anak akan mengalami sendiri. 

 

 

2.3.3 Ciri-ciri dan Jenis Bermain 

a.    Ciri-ciri Bermain 

Sudono dalam Kamtini (2005:23) Bermain memiliki ciri-ciri menyenangkan 

dan menikmatkan atau menggembiarakan. Bahkan ketika tidak disertai oleh 

tanda-tanda keriangan bermain tetaplah bernilai positif bagi para pemainnya. 

Jadi suatu kegiatan dapat dikategorikan bermain ketika anak-anak merasa 

senang melakukan kegiatan tersebut. Bermain juga bersifat spontan dan 

sukarela, serta nonliteral. 

 

1.  Bermain bersifat spontan dan sukarela. Kegiatan bermain dilakukan bukan 

karena terpaksa. Bermain tidak bersifat wajib melainkan dipilih sendiri oleh 

anak. Ini berarti, saat bermain ditentukan seketika anak menginginkan dan 



15 
 

dilakukan dengan suka hati tanpa ada keterpaksaan. Anak sendirilah yang 

menentukan suatu kegiatan itu akan dilakukan. Apabila ada unsur  

keterpaksaan atau ditentukan oleh orang lain, maka kegiatan tersebut 

cenderung menjadi bekerja. Karena ditentukan dan diputuskan sendiri, anak 

yang bermain menjadi bersemangat. 

2.  Bermain bersifat nonliteral, pura-pura, atau tidak senyatanya. Kegiatan 

bermain mempunyai kerangka tersendiri yang memisahkannya dari 

kehidupan nyata (realitas) sehari-hari.  

 

2.3.4. Jenis Bermain 

Menurut Soegeng dalam Kamtini (2005:59) pada umumnya bermain ada tiga jenis 

yaitu bermain sosial, bermain dengan benda, dan bermain sosiodramatik. Untuk 

itu dibawah ini adalah penjelasan dari ketiga jenis bermain. 

1. Bermain Sosial 

Bermain sosial dapat dilakukan sendiri dengan alat bermain, atau bersama 

orang lain dengan menggunakan alat bermain. Bentuk ini dibedakan menjadi: 

a. Bermain sendiri. Disini anak bermain dengan menggunakan alat yang ada, 

namun tidak memperhatikan kegiatan anak yang lain di ruangan yang 

sama. 

b. Bermain sebagai penonton. Anak bermain sambil melihat temannya 

bermain dalam satu ruangan. Anak mungkin berbicara dengan temannya, 

mengamati temannya lalu bermain sendiri. Ada pula yang duduk, ada yang 

aktif bermain. 

c. Bermain paralel. Kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok anak dengan 

menggunakan alat bermain yang sama, tetapi anak bermain sendiri-sendiri. 
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d. Bermain asosiatif. Anak bermain bersama tetapi tidak ada aturannya. Tiap 

anak memilih perannya sendiri. 

e. Bermain kooperatif (bersama). Dalam permainan ini setiap anak bermain 

sesuai dengan perannya. Tiap anak sesuai dengan perannya menampilkan 

kebolehannya dan keterampilannya. Anak bertanggung jawab atas 

tindakannya.  

 

2. Bermain Dengan Benda 

Bentuk bermain ini bersifat praktis, sebab semua anak dapat menggunakan 

alat bermain secara bebas. Mereka senang, dapat berimajinasi dan kerja sama. 

Alat bermain yang ada dapat digunakan sendiri atau oleh beberapa anak 

sekaligus. Beberapa persyaratan dalam penyediaan alat bermain yaitu : 

a. Tidak berbahaya 

b. Mudah diperoleh 

c. Sebaiknya dibuat sendiri 

d. Berwarna dominan 

e. Tidak mudah rusak 

f. Ringan atau yang berat tetapi tidak dapat dipindahkan oleh anak. 

3. Bermain Sosiodramatik 

Sosiodramatik merupakan kegiatan bermain yang banyak disukai anak usia 

dini, dan banyak diminati oleh para peneliti. Smilansky  dalam Mulyasa 

(2012:181) bermain sosiodramatik memiliki beberapa elemen, yaitu bermain 

dengan melakukan imitasi, bermain pura-pura, bermain peran, persisten, 

interaksi, dan komunikasi verbal.  
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Dari beberapa pendapat diatas, maka permainan congklak merupakan jenis 

bermain dengan benda. Ini berarti congklak merupakan salah satu permainan yang 

dapat digunakan ketika melakukan pembelajaran dalam rangka upaya 

meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan. 

 

 

2.3.5.   Permainan Congklak 

Menurut Kurniati (2006:123) bahwa permainan tradisional congklak merupakan 

permainan yang menitik-beratkan pada penguasaan berhitung.  

 

Permainan ini memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah untuk melatih 

keterampilan berhitung anak dan motorik halus. Dengan permainan tradisional 

congklak, anak dapat sambil belajar berhitung dengan menghitung biji-biji 

congklak, selain itu juga ketika anak meletakkan biji-biji congklak satu persatu 

dipapan congklak hal ini dapat melatih motorik halus anak. Melatih kemampuan 

manipulasi motorik halus sehingga anak siap menulis. Selain itu juga peranan dari 

permainan tradisional congklak adalah anak dituntut untuk bersabar ketika 

menunggu giliran temannya bermain. 

 

Dengan kata lain dapat dikatakan congklak adalah suatu permainan tradisional 

yang dilakukan oleh dua orang bahkan lebih. Permainan ini menggunakan papan 

yang dinamakan papan congklak dan biji yang dinamakan biji congklak. 

Umumnya  papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya 

terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan.  
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2.3.6. Tahapan Bermain  

Tahapan bermain sebagaiman yang dikemukakan Piaget dalam Kamtini 

(2005:63), meliputi sensory motor play, symbolic, social play game with rules, 

games with rules and sport. 

a. Sensory Motor Play (usia 3 bulan – 2 tahun). Pada tahapan ini, anak lebih 

banyak bereksplorasi dengan kemampuan sensory motor yang dikuasainya 

untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Misalnya anak menarik 

mainan diatas tempat tidurnya, dan mainan itu bergerak atau berbunyi. Anak 

akan mengulang-ulang aktivitas ini dan menimbulkan rasa senang. Pada usia 

yang lebih tinggi, anak bukan semata-mata mengulang, namun sudah mulai 

muncul variasi kegiatan bermain. Baru pada usia 18 bulan tampak adanya 

percobaan-percobaan aktif pada kegiatan bermain anak.  

b. Symbolic (Make Believe Play) usia 2 tahun – 7 tahun. Ditandai dengan 

bermain dan berkhayal dan bermain pura-pura. Pada masa ini anak juga lebih 

banyak bertanya dan menjawab pertanyaannya, mencoba berbagai hal 

berkaitan dengan konsep angka, ruang, kuantitas, dan sebagainya. 

c. Social Play Games With Rules (Usia 8 tahun – 11 tahun). Dalam aktivitas ini, 

kegiatan bermain anak lebih banyak dikendalikan oleh aturan permainan yang 

mereka sepakati dengan teman-teman sebayanya. 

d. Games With Rules & Sport (usia 11 tahun ke atas). Kegiatan bermain lain 

yang memiliki aturan adalah olah raga. Kegiatan bermain ini masih 

menyenangkan dan dinikmati anak-anak, meskipun aturannya jauh lebih ketat 

dan diberlakukan secara lebih kaku dibandingkan permainan social tahapan 
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sebelumnya. Anak senang melakukannya berulang-ulang dan terpacu untuk 

mencapai prestasi sebaik-baiknya. 

 

Selanjutnya, Hurlock dalam Kamtini (2005:32) membagi tahapan bermain yang 

meliputi Exploratory Stage, Toy Stage, Play Stage and Daydream Stage. 

1. Exploratory Stage. Ciri khasnya adalah berupa kegiatan mengenai obyek atau 

orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda disekelilingnya, lalu 

mengamatinya. 

2. Toy Stage. Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara usia 2-

3 tahun anak biasanya mengamati alat permainannya. Mereka pikir benda 

mainannya dapat makan, berbicara, merasa sakit, dan sebagainya. Anak 

bercakap-cakap dan bermain dengan bonekanya selayaknya teman bermain. 

Kadang anak suka meminta dibelikan mainan, hanya sekedar meminta saja 

tanpa mempedulikan kegunaannya. 

3. Play Stage. Biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuknya anak ke 

sekolah dasar. Pada masa ini jenis permainan anak bertambah banyak, karena 

tahap ini dinamakan tahap bermain. Anak bermain dengan alat permainan, 

yang lama kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, dan bentuk 

permainan lain yang juga dilakukan oleh orang dewasa. 

4. Daydream Stage. Tahap ini diawali saat anak mendekati masa pubertas. Saat 

ini anak sudah mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang 

tadinya mereka sukai dan mulai banyak menghabiskan waktunya untuk 

melamun dan berkhayal. Biasanya lamunan atau khayalan mengenai 

perlakuan kurang adil dari orang lain atau merasa tidak dipahami orang lain. 
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Santrock, dalam Kamtini, dkk (2005:32), menerangkan barbagai pendapat para 

ahli membagi tahapan bermain menjadi lima bentuk, yaitu Sensorimotor, Preten 

(symbolic play), Social Play and games. 

a. Sensorimotor (Practice Play). Sensorimotor play adalah ketika anak bayi 

bermain-main denga melatih kemampuan-kemampuan sensorimotor yang 

sudah mereka kuasai untuk mendapatkan kesenangan. Practice play adalah 

berupa kegiatan mengulang-ulang perilaku ketika suatu keterampilan baru 

telah mereka kuasai. Sensorimotor play yang biasanya juga melibatkan 

practice play biasanya muncul pada bayi, sedangkan practice play itu sendiri 

bisa saja tetap muncul samapi ketika seseorang sudah dewasa, misalnya 

ketika mereka mengulang-ulang latihan agar unggul dalam sebuah 

pertandingan olahraga. 

b. Preten (symbolic play) hal ini muncul manakala seorang anak mengubah 

suatu lingkungan fisik tertentu menjadi suatu simbol. Biasanya pada usia 9 

sampai 30 bulan tahap bermain ini mencapai puncaknya. Misalnya anak 

berpura-pura menjadi montir dan menganggap kaki meja sebagai bagian dari 

mobil. 

c. Social Play. Permainan ini mengkombinasikan kemampuan sensorimotor 

dengan permainan simbolik. Dalam aktivitas ini, anak mengimajinasikan 

suatu bentuk dan bergerak untuk mewujudkan dengan alat-alat permainan 

yang ada. 

d. Games. Adalah suatu aktivitas atau permainan dengan peraturan yang jelas 

dan seringkali memasukkan unsur kompetisi antar anak yang terlibat di 

dalamnya. Pada beberapa jenis, memasukkan unsur tantangan bagi anak.    
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Dari pendapat-pendapat tersebut diatas tahapan bermain memiliki banyak sekali 

devinisi. Tahapan bermain bisa dikatakan bahwa, bermain dapat diberikan dengan 

berbagai macam kegiatan atau aktifitas yang dimulai dengan mengeksplor 

kegiatan bermain, mengamati permainan, bermain dengan alat, serta berimajinasi 

begitu pula permainan congklak juga dapat menjadi salah satu alat yang dapat 

memicu perkembangan anak. 

 

 

2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak sangat penting  

dikembangkan guna memperoleh kesiapan dalam mengikuti pembelajaran 

ditingkat yang lebih tinggi khususnya dalam penguasaan konsep matematika. 

Kemampuan adalah merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai 

hasil dari pembawaan dan latihan. Seseorang dapat melakukan sesuatu karena 

adanya kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan ini ialah potensi seseorang 

yang merupakan bawaan sejak lahir serta dipermatang dengan adanya pembiasaan 

dan latihan, sehingga ia mampu melakukan sesuatu. kemampuan mengenal 

lambang bilangan telah ada pada anak dan untuk mengembangkannya maka guru 

memberikan stimulus dan rangsangan terhadap anak agar kemampuan mengenal 

lambang bilangan dapat berkembang dengan baik dan optimal. 

 

Namun demikian, untuk memberikan stimulus kepada anak, salah satu cara yang 

tepat dalam meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan yaitu dengan 

permainan congklak. Atas dasar hal tersebut maka kerangka pikir penelitian 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

2.5 Hipotesis Tindakan 

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah di uraikan diatas 

diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut : 

KONDISI 

AWAL 

TINDAKAN 

DI KELAS 

Guru / Peneliti Belum 

memberikan kegiatan 

yang menarik untuk 

anak/belum  melakukan 

pembelajaran melalui 

bermain 

Pembelajaran dilakukan 

dengan memanfaatkan 

permainan Congklak 

Siswa / yang 

diteliti: 

Kemampuan anak 

dalam mengenal 

lambang bilangan 

masih rendah 

 

SIKLUS I  

 

Menerapkan permainan 

congkalak untuk 

mengenalkan lambang 

bilangan 

 

SIKLUS II 

Menerapkan permainan 

congkalak untuk 

mengenalkan lambang 

bilangan dengan 

variasi 

 
SIKLUS III 

 

Menerapkan permainan 

congkalak untuk 

mengenalkan lambang 

bilangan dengan variasi 

 

 

KONDISI AKHIR 

 

KEMAMPUAN DALAM 

MENGENAL LAMBANG 

BILANGAN MENJADI 

MENINGKAT 



23 
 

Pembelajaran yang dilakukan melalui permainan congklak dapat meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak TK B Darma Bangsa di 

Bandar Lampung. 

 


