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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Perkembangan Kognitif 

2.1.1. Tahapan Perkembangan dan Karakteristik Kognitif TK B 

Perkembangan kognitif adalah perkembangan pemikiran operasional 

yang dapat tersimpan atau pun dapat dipindah kan pada seseorang dengan 

pembelajaran (David et al, 2017). Adapun menurut piaget terdapat 4 tahap 

perkembangan dalam anak, yaitu 

a) Tahap sensorimotor  

Perkembangan ini terjadi pada saat bayi baru lahir hingga 

berumur dua tahun. Pada tahap ini anak menggunakan indera yang 

sedang berkembang dan pergerakan motorik mereka untuk 

mengenal dunia sekitar. Hal ini merupakan tahap awal dari semua 

perkembangan kognitif yang akan dialami oleh anak. Tahapan ini 

menggunakan aktivitas sensori motor yang terbentuk dengan proses 

penyeseuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi lingkungan.  

b) Tahap Pra- operasional’ 

Tahapan ini dimulai pada umur 2 – 6 tahun. Dalam tahapan 

ini, anak sudah mengembangkan memori dan imaginasinya . Anak 

sudah juga sudah dapat mengerti dan memahami realitas lingkungan 

sekitarnya dengan menggunakan tanda dan simbol. Cara berpikirnya 

juga masih belum sistematis, konsisten dan logis.  
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c) Tahap operasional kongkrit  

Tahapan ini bermula ketika anak berumur 6 tahun sampai 

dengan 12 tahun dimana anak lebih menyadari lingkungan 

sekitarnya dan perasaannya sendiri. Pada tahapan ini, egocentric 

pada anak sudah mulai berkurang. Anak akan lebih memahami 

bahwa tidak semua orang akan mempunyai pemikira, perasaan, atau 

kepercayaan mereka. 

d) Tahap operasional formal  

Tahapan ini ada disaat anak berumur diatas 12 tahun dengan 

kemampuan dimana anak dapat mengembangkan opreasional yang 

konkrit menjadi yang lebih kompleks. Di tahapan ini juga anak 

sudah dapat berpikir secara logis dengan matang, melihat dunia 

sekitar mereka, dan merencanakan untuk masa depan.  

 

Pada perkembangan anak TK B termasuk pada tahap Pre-operasional 

dimana anak dapat mengidentifikasi beberapa simbol dan tanda yang 

termasuk bahasa dan gambar. Pada tahapan ini juga pemikiran anak masih 

belum logis dan menganggap semua yang ada di sekitarnya hidup, anak juga 

dapat memusatkan pemikirannya terhadap suatu dimensi yang dianggapnya 

menarik dan mengabaikan dimensi lain yang berada disekitarnya. Ciri 

tersebut merupakan salah satu ciri dari tahapan pra- operasional yang disebut 

centration (Ibda,2015). Pada perkembangan pra-operasional perkembangan 

pada umur 5 – 6 tahun yaitu anak dapat mengembangkan atensi, memori, dan 

kemampuan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Mereka juga dapat 
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untuk menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk mencapai tujuan atau 

menyelesaikan masalah. Logika dan pertimbangan sudah mulai berkembang 

sehingga anak dapat membuat koneksi dari ide – ide yang dimilikinya. Proses 

auditori adalah skil yang dapat menjadi fondasi untuk membaca, dapat juga 

berkembang seiring berjalannya waktu.  

Adapun tingkat pencapaian yang harus capai pada perkembangan anak 

TK B yang rata rata berusia 5 – 6 tahun ,yaitu dapat mengidentifikasi dan 

menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai dengan 10, dapat 

mengidentifikasi dan menyebutkan simbol – simbol huruf yang dikenalnya, 

mempunyai sikap toleransi dan kooperatif terhadap teman sebayanya ataupun 

orang lain, dapat mengidentifikasi ukuran, warna, dan bentuk dari benda yang 

diberikan, dan masih banyak lagi. (Peraturan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 58 tahun 2009) 

 

2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi perkembangan Kognitif  

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dibagi menjadi 2, 

yaitu faktor intrinsik atau faktor dari dalam dan faktor ekstrinsik atau faktor 

dari luar. Adapun penjabaran dari faktor yang mempengaruhi akan diuraikan 

sebagai berikut  

• Faktor intrinsik  

a. Faktor genetik 

Genetik dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak 

dimana ketika salah satu dari ayah atau ibu bahkan kakek atau 

saudara dari orang tua ada yang menderita gangguan kognitif 
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seperti autism, ADHD, anxiety patut dicurigai adanya gangguan 

tersebut pada anak sehingga kemampuan kognitif anak 

perkembangannya lebih lambat. (Rhein et all, 2014) 

b. Faktor intelektual  

Faktor intelektual dapat diketahui dengan melakukan test 

IQ pada anak. Dimana faktor ini dapat mempengaruhi secepat apa 

anak dapat menerima informasi dalam belajar.  

• Faktor ekstrinsik  

a. Lingkungan  

Beberapa penelitian membuktikan bahwa lingkungan dapat 

mempengaruhi kognitif seoranf anak dimana jika lingkungan 

tersebut terkontaminasi dengan bahan berbahaya dan terpapar 

oleh anak dapat mengakibatkan penyakit – penyakit yang 

berujung pada kesulitan belajar dari anak.  

b. Status sosial-ekonomi 

Status sosial dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

struktur prilaku otak anak khususnya pada fungsi eksekutif 

seperti memori kerja. Pada penelitian yang dilakukan ursache, 

anak dari keluarga yang status sosial ekonominya menengah ke 

atas  kemampuan perkembangan fungsi kognitif lebih baik 

dikarenakan orang tua dapat menyediakan fasilitas yang dapat 

menstimulasi perkembangan kognitif anak. 

c. Pola Asuh  
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Orang tua merupakan sosok pertama dan utama dalam 

pendidikan anak. Peranan orangtua sangat menentukan untuk 

mendidik, membimbing, memotivasi dan memfasilitasi belajar 

anak secara berkelanjutan. Sehingga pada proses perkembangan 

kognitif peranan orang tua adalah membimbin dan memotivasi 

belajar dari Anak.   

d. Gizi 

Gizi berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. 

Jika, anak mempunyai berat badan rendah dengan status gizi yang 

kurang dapat mempengarui perkembangan kognitifnya dimana 

nutrisi yang dibutuhkan untuk atensi dalam belajar sehingga jika 

nutrisi ini kurang perkembangan kognitif dari anak akan lebih 

lambat, begitu juga dengan anak yang mengalami masalah makan 

atau terdapat gangguan makan yang dapat mempengaruhi asupan 

nutrisi dari anak sehingga dapat menyebabkan gangguan 

pertumbuhan atau kognitif (Husien et all,2013)  

2.2. Permainan Lego  

Lego adalah permainan yang berbentuk seperti bongkah dengan bahan 

plastik. Lego terdapat dengan berbagai ukuran yang dapat dibentuk atau 

disusun seperti model – model yang diinginkan, seperti mobil, rumah, kapal, 

robot, dan masih banyak lagi. Berhubungan dengan penelitian lego dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak baik anak normal maupun 

dengan kekurangan seperti autism. Lego dipilih sebagai media yang sangat 
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mudah untuk dimainkan serta bahannya yang dari plastik dan keras sehingga 

tidak berbahaya untuk kesehatan anak.  

Permainan lego merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi 

perkembangan otak anak. Dimana pada penelitian sebelumnya permainan lego 

dapat mempengaruhi visuospasial memori dari anak dimana nanti akan 

berkembang  menjadi perkembangan matematika anak jangka panjang. Selain 

itu anak juga mendapatkan kesenangan dalam melakukan metode belajar 

dengan menggunakan lego sebagai media belajar. 

Adapun manfaat penggunaan lego selain dapat meningkatkan kognitif 

anak juga dapat meningkatkan motorik serta kreativitas anak, dengan cara 

menyusun lego tersebut menjadi berbagai macam bentuk yang mereka 

inginkan. Selain itu lego juga mudah sekali dibongkar pasang untuk membuat 

bentuk tertentu. (Liu et all, 2017) 

2.3. Konsep Bilangan  

Konsep bilangan adalah salah satu dari matematika yang diperlukan 

untuk mengembangkan keterampilan berhitung yang merupakan dasar dari 

perkembangan kemampuan matematika dan kesiapan untuk seorang individu 

mengikuti Pendidikan dasar. Anak pada usia 5 sampai 6 tahun diharapkan 

dapat mengidentifikasi angka dari 1 sampai 10 sesuai dengan Peraturan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan No.58 tahun 2009. Konsep bilangan pada anak 

usia dini meliputi semua bidang matematika yang diajarkan seperti aljabar, 

geometri, pengukuran, analisi data dan peluan yang di kemas dalam bentuk 

permainan agar anak dapat memahami lebih mudah konsep bilangan serta 

mengikuti fase dari perkembangan anak. 
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Konsep bilangan pada anak taman kanak – kanak dapat dikenalkan 

dengan cara sebagai berikut: (Inawati, 2011) 

a. Bermain pola 

Dimana anak diajarkan untuk menganalisa dan mengikuti pola 

– pola yang sederhana serta anak diajarkan untuk membuat perkiraan 

pada suatu pola.  

b. Bermain klasifikasi  

Permainan ini dapat menagajarkan peluang dari suatu benda 

yang dapat dikelompokan berdasarkan bentuk, ukuran, warna, dan 

sebagainya. Kemampuan ini dapat meningkatkan kemampuan anak 

untuk mengelompokkan dan memilih suatu benda berdasarkan 

kreteria tertentu.  

c. Bermain bilangan  

Anak diharapkan mempu untuk mengidentifikasi bilangan dari 

bentuk, jumlah lambang dan dapat mencocokannya sesuai lambang 

bilangan yang di sediakan. 

d. Bermain Geometri 

Dengan membuat berbagai macam bentuk geometri atau 

menggunakan bentuk geometri. Sehingga anak dapat menyebutkan 

bentuk benda yang ada di sekitarnya. 

e. Bermain ukuran  

Bermain ukuran bisa dilakukan dengan cara mengukur suatu 

benda dengan blok atau balok yang disusun sesuai dengan tinggi atau 
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panjang dari suatu benda. Hal ini dapat menstimulasi kemampuan 

berhitung dari anak.  

f. Bermain memperkirakan 

Dengan adanya bermain memperikarakan anak diharapkan 

dapat mempunyai kemampuan estimasi dalam suatu kejadian atau 

benda, seperti memperikirakan waktu, luas, ruang, dan jumlah. 

Permaian ini juga bermanfaat untuk melatih anak agar 

mengantisipasi bermacam – macam kemungkinan yang dihadapi.  

g. Bermain statistika  

Dengan cara membuat grafik apa yang disukai anak dapat 

membedakan dalam jumlah dan perbandingan dari hasil pengamatan 

suatu objek.  

2.4. Psikomotor  

Psikomotor berkaitan dengan keterampilan seperti ketangkasan, 

kelihaian, kecepatan, penggunaan instrument atau benda, melakukan gerak 

ekspresif, dan  penggunaan salah satu bagian tubuh dalam menari ataupun 

berolahraga (Anderson & Krathwohl, 2001; Simpson, 1974). Psikomotor 

berguna dalam pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan tugas 

manual, gerakan fisik, serta mengoperasikan sebuah alat, seperti pengoperasian 

komputer, bermain musik, melukis, proyek sains, dan masih banyak lagi 

(Simpson, 1974). 

2.5. Korteks Prefrontal  

Korteks prefrontal ini penting untuk melakukan proses berpikir , ada 

yang berganggapan bahwa berpikir merupakan hasil dari beberapa kemampuan 
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korteks prefrontal yang sama, dapat memungkinkannya aktivitas motorik. 

Korteks ini dapat dilakukan untuk menyimpan “memori kerja” sementara yang 

digunakan untuk menggabungkan memori baru ketika memasuki otak. 

(Gyuton, 2014). Pada saat anak bermain lego gelombang otak yang berada di 

kortes prefrontal meningkat, menandakan bahwa dengan permaian lego kerja 

korteks prefrontal meningkat untuk menstimulasi preoses penyimpanan di 

memori kerja.  

2.6. Dopamin  

Dopamin merupakan neurotransmitter yang disekresi oleh neuron – 

neuron  yang berasal dari substansia nigra. Dopamin sediri dapat berfungsi 

sebagai transmitter untuk perasaan bahagia, percaya diri dan mempunyai 

pengaruh yang bersifat inhibisi. Peran dopamin pada perkembangan kognitif 

anak dapat meningkatkan atensi atau fokus dari anak pada sebuah pelajaran. 

Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitaian mengenai proses terapu pada 

anak yang mempunyai gangguan pemusatan perhatian (ADHD) dengan 

menggunakan beberpa permainan yang dapat menstimulasi peningkatan 

dopamine. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dopamin dapat 

meningkatkan atensi anak. Dopamin juga berperan dalam proses memori kerja 

dan pelatihan memori kerja dengan cara mempertahankan informasi yang 

berada di memori kerja daripada memori pengalihan atau distraction memory.  

(Shopie, 2014; Yang et al, 2017) 

2.7. Serotonin  

Serotonin berperan aktif dalam menghantarkan pesan emosional, 

mengkontrol perilaku, dan sebagai respon psikologi dalam stressor lingkungan 



13 
 

 
 

dan ikut serta dalam patofisiologi dari depresi. Sistem serotogenik di alel yang 

pendek dapat membawa hasil pada emosi dan perilaku yang abnormal saat 

peningkatan stress reaktivasi yang dapat menjadi toleransi stress pada individu. 

(Gyuton,2014) 

2.8. Memori kerja 

Memori kerja atau Working Memory (WM) berperan menahan potongan 

informasi yang kemudian menghubungan semua potongan informasi yang 

relevant dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi di memori kerja ini 

berbagai informasi yang baru dan pengertahuan simpanan yang relevan 

terhadap kegiatan individu pada saat itu akan diolah sehingga dapat 

mempengaruhi proses analisis yang terjadi pada saat itu. Memori kerja ini 

sangat berpengaruh terhadap proses berfikir, membuat perencanaan dan 

analisis. (D’Esposito et Postle, 2015; Gyuton, 2014) 

2.9. Hubungan antara Lego dan Kognitif Anak 

Hubungan lego dengan kognitif anak adalah sebagai media pembelajaran 

yang dimana lego sendiri akan meningkatkan kerja dari korteks prefrontal yang 

di buktikan oleh Lee Poh Foong dan Donica Kan Pei Xin dengan mengecek 

gelombang otak ketika bermain lego yang menghasilkan peningkatan 

gelombang korteks prefrontal ketika bermain lego. Hal ini dikarenakan pada 

saat bermain lego, neurotransmitter dopamine (whitebread, 2018) menjadi 

meningkat sehingga meningkatkan sekresi dari serotonin yang kemudian 

mempengaruhi kerja korteks prefrontal yang meningkat sehingga atensi atau 

fokus dari anak meningkat dan mempengaruhi peningkatan memori kerja yang 

kemudian kognitif anak dalam mengetahui bilangan meningkat.  


