
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mengenal Lambang Bilangan 

2.1.1 Pengertian dan Prinsip Lambang Bilangan 

 

Lambang bilangan adalah pengetahuan tentang bilangan dan 

merupakan bagian dari matematika, dengan mengemukakan beberapa 

pengertian matematika akan jelas bahwa matematika bukan hanya 

menekankan berhitung. 

Menurut bishop pada 1988 (dalam Runtukahu, 1996) 

mengatakan bahwa dalam setiap budaya bangsa terdapat enam 

kegiatan matematika secara umum yaitu menghitung, menempatkan, 

mengukur, mendesain, bermain dan menjelaskan. 

Sehubungan dengan matematika yang berhubungan dengan 

budaya, menurut Barton pada tahun 1990 (dalam Runtukahu,1996 ) 

mendefinisikan matematika dalam tiga definisi :1. Matematika 

praktik; 2. Matematika teknik dan; 3. Matematika menurut padangan 

dunia. 

Ketiga tingkatan definisi ini tidak terpisahkan satu dengan yang 

lainnya apa yang dikatagorikan dalam satu definisi ditentukan oleh 

konteks kebudayaan dan pengertian orang yang mengemukakannya. 
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Dalam matematika praktik, kegiatan-kegiatan matematika dapat 

dipandang sebagai praktik dalam kehidupan sehari-hari seperti 

kegiatan yang dikemukakan oleh Bishop, matematika praktik 

merupakan kegiatan awal dalam proses pendidikan matematika 

disekolah, matematika teknik berhubungan dengan cara-cara dimana 

kegiatan matematika dikaitkan dengan aturan-aturan formal, 

matematika pandangan dunia didefinisikan dalam ranah kognitif dan 

linguistik dengan tingkatan-tingkatan abstraksi tertentu. ( J.Tombokan 

Runtukahu, 2014: 28). 

 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Lambang Bilangan  

 

Menurut Reys dkk (2002) mengemukakan prinsip-prinsip 

praktis pendekatan belajar kognitif dalam pembelajaran matematika. 

Prinsip-prinsip praktis yang dianjurkan tidak berdiri sendiri, tetapi 

berhubungan satu dengan yang lainnya yaitu : 

1. Belajar lambang bilangan harus berarti bagi anak usia dini 

2. Belajar lambang bilangan adalah proses perkembangan bagi anak 

agar lebih efektif dan efisien tidak dengan sendirinya karena 

membutuhkan cukup waktu dan perencanaan yang baik, guru 

memegang peranan penting dalam menyediakan lingkungan belajar 

yang kaya sesuai dengan perkembangan kognitif anak. 

3. Lambang bilangan adalah pengetahuan yang sangat terstruktur oleh 

sebab itu pendekatan spiral dalam belajar matematika sangat cocok. 
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4. Anak aktif terlibat dalam belajar mengenal lambang bilangan, 

keterlibatan anak secara aktif dapat berupa keterlibatan fisik tetapi 

jangan lupa setiap kegiatan fisik tidak terlepas dari kegiatan mental, 

model-model ini adalah materi manipulatif, dimana anak dapat 

memegang, meraba, memindahkan dan menyusun sehingga 

menguasai sebuah konsep matematika. 

5. Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

belajar, semua tingkatan belajar harus menggunakan kata-kata 

matematika karena matematika merupakan lambang bilangan atau 

simbol.(J.Tombokan Runtukahu,2014 : 30) 

 

2.1.3 Fungsi Lambang Bilangan 

 

Lambang bilangan berfungsi untuk memunculkan kembali 

konsep matematika yang ada dalam ingatan dalam diri anak karena 

akan membentuk persiapan untuk mengerti matematika khususnya 

tentang ruang, bentuk, aturan, waktu, jarak dan jumlah.(J.Tombokan 

Runtukahu,2014 : 23). 

 

2.1.4 Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

Menurut jean piaget (1975) salah seorang penganut aliran 

kognitifistik yang kuat, bahwa belajar sebenarnya terdiri dari 3 

tahapan yakni asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke 

struktur kognitif  yang sudah ada dalam benak anak . akomodasi 

adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru 
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.equilibrasi adalah penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi.          

( Sofia Hartati , 2005 ) 

Pembelajaran yang berorentasi perkembangan berbeda dengan 

pembelajaran tradisional yang lebih di dominasi oleh peran guru. 

Perkembangan berbeda dengan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada materi, strategi, metode serta evaluasi yang didominasi oleh 

pihak guru sehingga pembelajaran bersifat kaku dan tidak 

menyenangkan.(Masitoh, 2007:21)  

PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam 

proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa 

sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan 

gagasan. Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model 

pembelajaran yang menyenangkan learning is fun merupakan kunci 

yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif.  Jika siswa sudah 

menanamkan hal ini dipikirannya tidak akan ada lagi siswa yang pasif 

di kelas, perasaan tertekan dan tegang waktu tugas, kemungkinan 

kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. 

Secara garis besar gambaran PAIKEM adalah sebagai berikut : 

1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan 

pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada 

belajar melalui berbuat.  

2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber 
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belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, 

dan cocok bagi siswa. 

3. Guru mengatur kelas dengan cara memajang buku-buku dan bahan 

belajar yang lebih menarik dan menyediakan „pojok baca‟. 

4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan 

interaktif termasuk cara belajar kelompok. 

5.  Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 

pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan 

melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya 

.http://machdans-modelmodelpembelajaran.blogspot.com)  

 

2.1.5 Model-Model Permainan 

2.1.5.1  Permainan Tradisional 

 

Bermain adalah suatu kegiatan yang bersifat volunter, 

spontan, terfokus pada   proses, memberi ganjaran secara 

intrinsik, menyenangkan, aktif dan fleksibel. 

Menurut Rogers C.S dan Sawyers (Sofia Hartati, 2005: 

85) Bermain adalah  sebuah sarana yang dapat 

mengembangkan anak secara optimal, sebab bermain berfungsi 

sebagai kekuatan, pengaruh terhadap perkembangan dan lewat 

bermain pula didapat pengalaman yang penting dalam dunia 

anak.  Hal inilah yang menjadi dasar dari inti pembelajaran 

pada anak usia dini. Permainan memberikan anak anak 

kebebasan untuk berimajinasi, menggali potensi diri atau bakat 

http://machdans-modelmodelpembelajaran.blogspot.com/
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dan untuk mengembangkan kreativitas. Motivasi bermain  

anak anak muncul dari dalam diri mereka sendiri, mereka 

bermain untuk menikmati aktivitas mereka untuk merasakan 

bahwa mereka mampu dan menyempurnakan apa saja yang 

telah ia dapat baik yang telah mereka ketahui sebelumnya 

maupun hal hal yang baru. 

Batasan mengenai bermain menjadi penting untuk 

dipahami karena berfungsi sebagai parameter bagi kita, antara 

lain dalam menentukan sejauh mana aktifitas yang dilakukan 

anak bisa dikatagorikan dalam kegiatan bermain atau bukan 

bermain. Oleh karena itu kita hendaknya harus berhati hati 

dalam memberikan kegiatan bermain pada anak, karena bila 

kegiatannya lebih condong ke arah bekerja berarti hak anak 

untuk bermain sudah dirampas. Jika dapat disimpulkan bahwa 

bermain adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan se 

pontan, dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan dan 

sebagian medium pertumbuhan. 

Menurut Gallahue (Sofia Hartati, 2005:85) bermain 

merupakan kebutuhan anak yang paling mendasar, saat anak 

berinteraksi dengan dunia sekitarnya, melalui bermainlah ia 

lakukan dan se pontan yang dilakukan seorang anak bersama 

orang lain atau dengan menggunakan benda-benda 

disekitarnya dengan senang, sukarela, dan imajinatif, serta 
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dengan menggunakan perasaannya, tangannya atau seluruh 

anggota tubuhnya. 

 

2.1.5.2  Pengertian Permainan Tradisional 

Menurut James Danandjaja  (1987) permainan 

tradisional adalah salah satu bentuk yang berupa permainan 

anak-anak, yang beredar secara lisan diantara anggota kolektif 

tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun temurun, 

serta banyak mempunyai variasi. Sifat atau ciri dari permainan 

tradisional anak adalah sudah tua usianya, tidak diketahui asal 

usulnya, siapa penciptanya, dan darimana asalnya. Biasanya 

disebarkan dari mulut ke mulut dan kadang-kadang mengalami 

perubahan nama atau bentuk meskipun dasarnya sama. Jika 

dilihat dari akar katanya, permainan tradisional tidak lain 

adalah kegiatan yang diatur oleh suatu peraturan permainan 

yang merupakan pewarisan dari generasi terdahulu yang 

dilakukan manusia (anak-anak) dengan tujuan mendapat 

kegembiraan.(Keen Achroni, 2012 : 45) 

Sebagai salah satu wujud yang diwariskan turun temurun 

dari satu generasi ke generasi berikutnya, permainan 

tradisional memiliki berbagai kelebihan dan manfaat. Berbagai 

kelebihan dan manfaat dari permainan tradisional antara lain 

sebagai berikut : 

1. Tidak memerlukan biaya untuk memainkannya 

2. melatih kreatifitas anak dalam mengenal lambang bilangan  
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3. mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional pada anak  

4. mendekatkan anak dalam mengenal bilangan  

5. mengembangkan kemampuan motorik anak  

6. sebagai media pembelajaran nilai-nilai  

7. meningkatkan kemampuan kognitif anak 

8. memberikan kegembiraan dan keceriaan  

9. mengasah kepekaan seni anak 

Begitu banyak manfaat yang dapat dipetik anak-anak 

dari permainan tradisional. Melalui permainan tradisional, 

anak-anak mendapatkan kegembiraan dan berbagai 

keterampilan yang sangat berguna untuk kehidupannya kelak. ( 

Keen Achroni, 2012:46 ) 

 

2.1.5.3  Permainan Kelereng 

 

Kelereng merupakan salah satu benda yang tidak dapat 

dipisahkan dari anak laki-laki. Hampir semua anak laki-laki 

memiliki mainan yang dalam bahasa jawa disebut neker atau 

gundu dalam bahasa betawi ini. Tidak banyak anak perempuan 

yang mengoleksi atau bermain kelereng, meski banyak anak 

bermain kelereng saat ini permainan kelereng tidaklah 

sepopuler dahulu terutama anak-anak di wilayah perkotaan. 

Sebenarnya kelereng merupakan jenis permainan yang usianya 

sudah sangat tua. Permaianan ini sudah dikenal sejak zaman 

mesir kuno tahun 3000 SM. Pada zaman itu kelereng terbuat 
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dari batu atau tanah liat. Sementara itu kelereng tertua koleksi 

the british museum di london berasal dari tahun 2000 sampai 

1700 SM. Kelereng tersebut ditemukan di kereta pada situs 

minoan of petsofa. Saat ini umumnya kelereng dibuat dari 

kaca. ( Keen Achroni, 2012:91 ) 

Permaian kelerang dimainkan oleh minimal dua orang 

anak namun semakin banyak anak yang ikut bermain 

permainan akan semakin seru. Permainan kelereng dapat 

dilakukan di atas tanah, ubin, permukaan beraspal atau 

permukaan semen. 

a) Cara bermain kelereng sangat mudah yaitu sebagai 

berikut. 

1. Sebelum permainan dimulai terlebih dahulu dibuat 

gambar lingkaran lebar dengan menggunakan ranting 

jika di permukaan tanah dan menggunakan kapur jika 

di permukaan semen atau aspal. 

2. Semua pemain meletakkan kelereng di dalam 

lingkaran. 

3. Semua pemain berdiri di garis start. 

4. Semua pemain melemparkan sebuah kelereng  yang 

disebut dengan gacuk ( digunakan untuk membidik ) ke 

dalam lingkaran untuk mengeluarkan kelereng yang ada 

di dalam lingkaran, jika gacuk berhenti didalam 

lingkaran maka pemain dianggap mati. 
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5 Jika pada saat melempar gacuk para pemain tidak 

berhasil mengeluarkan kelerang dari dalam lingkaran, 

pemilik gacuk ynag posisinya paling dekat dengan 

lingkaran mendapat giliran pertama untuk 

bermain,yaitu membidik kelereng di dalam lingkaran 

dengan cara menyentil gacuknya. 

6. Jika pemain berhasil mengeluarkan kelereng dari dalam 

lingkaran dengan lemparan gacuknya kelereng tersebut 

menjadi miliknya, kemudian pemain ini melanjutkan 

permainannya dengan membidik kelereng lain di dalam 

lingkaran dengan menggunakan gacuknya. Jika 

gacuknya berhasil mengenai kelereng lain dan kelereng 

keluar dari lingkaran maka kelereng tersebut menjadi 

miliknya. 

7. Pemenang dari pemain ini adalah pemain yang berhasil 

medapatkan kelereng terbanyak. 

b) Manfaat bermain kelereng untuk anak antara lain sebagai 

berikut : 

1. Memberi kegembiraan pada anak 

2. Bermain kelereng anak dapat mengenal lambang 

bilangan  

3. Melatih konsentrasi anak karena untuk dapat 

menembakkan kelereng dan menghitung kelereng dan  

mengenal lambang bilangan  
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4. Kegiatan dalam bermain kelereng seperti melempar, 

menyentil, dan mengambi posisi yang tepat untuk 

menyentil kelereng, bermanfaat untuk melatih motorik 

anak, baik motorik kasar maupun halus. 

5. Membentuk semangat berkompetisi yang sehat pada 

anak anak 

6. Mengembangkan kecerdasan sosial dan kemampuan 

komunikasi anak karena permainan ini dilakukan secara 

bersama-sama . bermanfaat untuk mengoptimalkan 

kecerdasan sosial anak. 

7. Melatih kejujuran anak. Ketika bersama anak-anak 

saling mengawasi dan mengontrol agar permainan 

sesuai aturan serta pemain berlaku jujur. Hal ini dapat 

menjadi pembelajaran akan nilai nilai kejujuran bagi 

anak. (Keen Achroni, 2012 : 94) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh J.Tombokan 

Runtukahu (2014) meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 

meleui bermain kelereng pada kelompok B Tk Anisa Metro Timur. Hasil 

observasi didapatkan telah terjadi peningkatan hasi belajar kemampuan 

mengenal lambang bilangan dan permaian kelereng pada anak anak. Pada 

siklus I dengan rata-rata 3,75% anak. Pada siklus II dengan rata-rata 3.95% 

anak. Pada siklus III terjadi peningkatan dalam mengenal lambang bilangan 

dengan rata-rata 40,1 atau sebanyak 97%. Hasil penelitian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa model permainan kelereng dapat meningkatakan 

mengenal lambang bilangan dengan baik dalam proses pembelajaran.   

 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Adapun kerangka pikir penelitian tindakan kelas ini adalah : 

 

Gambar . Kerangka Pikir Penelitian. 
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mengenal lambang 

bilangan 

Memanfaatkan 

model permainan 

kelereng  

Guru /peneliti : 

belum 

memanfaatkan 

model permainan 

kelereng  

SIKLUS I 

memanfaatkan model 

permainan kelereng  

yang didemonstrasikan 

oleh guru anak melihat 

Anak yang diteliti 

kemampuan 

mengenal lambang 

bilangan  

SIKLUS II 

Memanfaatkan model 

permainan kelereng yang 

didemonstrasikan guru 

,anak  mengikuti dan 

mencoba tapi anak belum 

bisa mengkognitifkan 

secara urut 

SIKLUS III 

Memanfaatkan model 

permainan kelereng yang 

didemonstrasikan guru ,siswa 

dapat bermain sendirinya dan 

anak dapat mengenal lambang 

bilangan  dan dapat menulis 

bilangan secar berurutan. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dirumuskan hipotesis tindakan 

yaitu “apabila dalam permainan model kelereng serta memperhatikan 

langkah-langkah secara tepat, maka akan meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada kelompok B Tk Anisa Metro”.  

  


