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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam aktivitasnya PAUD adalah pendidikan yang mengutamakan 
bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Melalui bermain dapat 
memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi terhadap 
lingkungannya. Kegiatan perangsangan ini harus dilakukan sejak dini dengan 
memanfaatkan alat – alat permainan edukatif. Penggunaan APE dalam 
kegiatan bermain merupakan salah satu wujud konkret dari upaya 
mengoptimalkan perkembangan kognitif. 

Berdasarkan hasil observasi penggunaan APE dalam mengembangkan 
kognitif anak usia 4 – 5 tahun di TK Kecamatan Praya belum maksimal 
terlihat dari banyaknya APE yang dijadikan pajangan dan juga dari segi 
jumlah dan jenisnya masih terbatas.  

Bila masalah ini dibiarkan, maka dapat menghambat anak untuk 
bereksplorasi sehingga aspek perkembangan dalam diri anak terbatasi. 
Berdasarkan kenyataan diatas maka sangat perlu diadakan penelitian untuk 
mengidentifikasi penggunaan alat permainan edukatif (APE) dalam 
mengembangkan kognitif anak usia 4-5 tahun di TK se-Kecamatan Praya.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang dapat 
diajukan dalam penelitian ini adalah :  

1. APE apakah yang digunakan guru dalam mengembangkan kognitif anak 
usia 4-5 tahun di TK se-Kecamatan Praya tahun ajaran 2014-2015?  

2. APE apakah yang dominan digunakan guru dalam mengembangkan 
kognitif anak usia 4 – 5 tahun di TK se-Kecamatan Praya tahun ajaran 
2014 – 2015?  

3. APE apakah yang efektif digunakan guru dalam mengembangkan kognitif 
anak usia 4 – 5 tahun di TK se-Kecamatan Praya tahun ajaran 2014 – 
2015?  
 

C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 



 
 

1. Untuk mengetahui APE yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan 
kognitif anak usia  4 – 5 tahun di TK se-Kecamatan Praya tahun ajaran 
2014 – 2015.  

2. Untuk mengetahui APE yang dominan digunakan guru dalam 
mengembangkan kognitif anak usia 4 – 5 tahun di TK se-Kecamatan Praya 
tahun ajaran 2014 – 2015.  

3. Untuk mengetahui APE yang efektif digunakan guru dalam 
mengembangkan kognitif anak usia 4 – 5 tahun di TK se-Kecamatan Praya 
tahun ajaran 2014-2015.  
 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru  

Dengan dilaksanakan penelitian ini guru dapat  menggunakan alat 
permainan edukatif  untuk mengembangkan kognitif anak. Selanjutnya, 
guru juga dapat mengetahui alat permainan edukatif yang efektif untuk 
mengembangkan kognitif anak usia 4 – 5 tahun.  

2. Lembaga  

Sebagai informasi tambahan dalam penggunaan alat permainan 
edukatif yang ada serta menambah kesadaran bahwa dengan menggunakan 
APE dalam berbagai kegiatan dapat mengembangkan kemampuan anak 
khususnya kemampuan kognitif.  

3. Bagi Peneliti yang lain  

Dapat meneliti lebih lanjut mengenai penggunaan alat permainan 
edukatif untuk mengembangkan kognitif anak usia 4 – 5 tahun terutama 
mengenai segi – segi yang belum terjangkau dalam penelitian ini. 

E. Definisi Operasional 
 

1. Alat Permainan Eduktif yang dimaksud didalam penelitian ini adalah  
segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan 
untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan (edukatif) dan dapat 
merangsang pertumbuhan otak dalam mengembangkan seluruh aspek 
kemampuan (potensi) anak.  

2. Perkembangan kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahap-
tahap perkembangan kognitif anak pada pengetahuan umum dan sains, 
konsep bentuk, warna, ukuran dan pola serta konsep bilangan, lambang 
bilangan dan huruf.  
 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Alat Permainan Edukatif 
 
1. Pengertian Alat permainan Edukatif 

Direktorat PAUD dalam Wiyani & Barnawi (2012: 150) 
mendefinisikan alat permainan edukatif sebagai segala sesuatu 
yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain 
yang mengandung nilai edukatif (pendidikan).  

Mayke Sugianto dalam Zaman, Badru (2007:6.3). 
mengatakan bahwa Alat Permainan Edukatif (APE) adalah alat 
permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk 
kepentingan pendidikan  

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Alat Permainan Edukatif adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan sebagai sarana dan peralatan untuk bermain yang 
mengandung nilai edukatif, yang dapat mengoptimalkan 
perkembangan anak disesuaikan dengan tingkat usia 
perkembangannya sehingga dapat mengembangkan seluruh 
kemampuan anak. 

2. Fungsi Alat Permainan Edukatif 
Wiyani dan Barnawi (2012: 154) penggunaan alat 

permainan Edukatif dalam kegiatan belajar berfungsi antara lain 
sebagai berikut:   
1) Menciptakan situasi bermain (belajar) yang menyenangkan 

bagi anak dalam proses pemberian perangsangan indikator 
kemampuan anak.  

2) Menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak 
yang positif.  

3) Memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan 
pembembangan kemampuan dasar.  

4) Memberikan kesempatan anak bersosialisasi dan 
berkomunikasi dengan teman sebaya 
 

3. Syarat – Syarat Pembuatan Alat Permainan Edukatif 
Menurut Zainal Aqib (2009 : 46) ada 3 persyaratan utama 

dalam pembuatan alat permainan edukatif, antara lain: 
1) Segi Edukatif 
2) Segi Teknik 
3) Segi estetika 



 
 

 
4. Macam – Macam Alat Permainan Edukatif dalam mengembangkan 

kognitif anak  
Montessori (dalam zaman, 2009: 6.10) jenis-jenis APE yang 

telah dikembangkan untuk anak usia dini di antaranya adalah: 
Puzzle geometri, Boneka jari, Balok besar berbagai bentuk polos, 
Balok besar berbagai bentuk berwarna, Balok kecil berbagai 
bentuk polos, Balok kecil berbagai bentuk berwarna, Papan 
geometri, Tangga kubus, Puzzle binatang, Puzzle buah, Puzzle 
sayuran, Puzzle tempat ibadah, Puzzle jam, Papan untuk menjahit, 
Kotak alphabet, Kartu lambang bilangan, Loto warna, Lotto 
berhitung. 

 
 

B. Pengertian Kognitif 
1. Pengertian Perkembangan Kognitif 

Carl Witherington dalam Susanto, ahmad (2011 : 53) 
mengemukakan bahwa “Kognitif adalah pikiran, melalui pikiran 
dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu 
situasi untuk memecahkan masalah.  

Woolfolk dalam Sujiono (2004 : 1.16) mengemukakan 
bahwa kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk 
memperoleh  dan menggunakan pengetahuan dalam rangka 
memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perkembangan kognitif merupakan suatu proses berpikir berupa 
kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau daya untuk 
menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya serta 
kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang 
diamati dari dunia sekitar. 
 

2. Tahap Perkembangan Kognitif 
Menurut Piaget (dalam Santrock, 2011: 48), tahap–tahap 

perkembangan kognitif terdiri dari : 
1) Tahap Sensori Motor (0 – 2 tahun) 
2) Tahap Pra-operasional ( 2 – 7 tahun) 
3) Tahap Operasional Konkret ( 7 – 11 tahun) 
4) Tahap Operasional Formal (11 – 15 tahun)  

 
3. Tingkat Pencapaian Kemampuan Kognitif Anak Usia 4 – 5 Tahun 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 58 Tahun 2009, tingkat pencapaian kemampuan kognitif 
anak yang berusia 4–5 tahun adalah: 
1) Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau untuk memotong, 

pensil untuk menulis) 



 
 

2) Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik (kursi 
sebagai mobil) 

3) Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan dirinya 
4) Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

(gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan lain sebagainya) 
5) Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri (membuat 

sesuatu dengan berbagai variasi) 
6) Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna atau 

ukuran (mengelompokkan bendayang memiliki bentuk, warna, 
atau ukuran yang sama). 

7) Mengklasiifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau 
kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan 
dengan 2 variasi 

8) Mengenal pola AB-AB dan ABC-ABC (mengatahui dua hal 
yang berbeda). 

9) Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna                   
(mengurutkan benda dari yang terbesar hingga yang terkecil 
atau mengurutkan benda dari yang terkecil hingga yang 
terbesar). 

10) Mengetahui konsep banyak dan sedikit (mengetahui benda 
yang lebih banyak atau yang lebih sedikit). 

11) Membilang banyak benda satu sampai sepuluh ( mampu 
berhitung dari 1 – 10 benda yang ada). 

12) Mengenal konsep bilangan ( mengetahui makna dari jumlah 
suatu bilangan). 

13) Mengenal lambang bilangan (mengetahui lambang angka dari 
jumlah benda). 

14) Mengenal lambang huruf (mengetahui lambang dari huruf-
huruf yang ada). 

 
4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif 

Piaget dalam Sujiono (2004 : 3.2) bahwa  pengalaman yang 
berasal dari lingkungan dan kematangan, keduanya mempengaruhi 
perkembangan kognitif anak.  

Menurut Susanto, Ahmad ( 2011 : 59) faktor – faktor yang 
mempengaruhi perkembangan kognitif ialah: 
1) Faktor Hereditas atau Keturunan 
2) Faktor Lingkungan 
3) Faktor Kematangan  
4) Faktor Pembentukan 
5) Faktor Minat dan Bakat 
6) Faktor Kebebasan 

 

 



 
 

5. Hubungan APE dalam mengembangkan kognitif anak usia 4 – 5 
tahun  

Alat permainan edukatif merupakan salah satu teknik 
pembelajaran yang efektif karena dapat membantu guru didalam 
melakukan pembelajaran sehingga anak mampu menyelesaikan 
masalah atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan 
peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan 
mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 
A. Wilayah dan lingkup penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Praya kabupaten Lombok 
Tengah. Lingkup penelitian yaitu mengenai penggunaan APE dalam 
mengembangkan kognitif anak usia 4-5 tahun di TK Se-Kecamatan Praya, 
dan di kenakan pada guru yang mengajar di TK Se-Kecamatan Praya.   

 
B. Populasi dan sampel  

Populasi dalam penelitian ini seluruh guru yang mengajar di TK  usia 
4 – 5 tahun se-Kecamatan Praya sebanyak 147 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik stratified proportional random sampling dengan sampel 
diambil sebanyak 20% sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 30 
orang guru dari 6 lembaga 

 
C. Data dan sumber data 

Dalam penelitian ini pengambilan data berupa fakta penggunaan APE 
untuk anak usia 4-5 tahun dalam mengembangkan kognitif anak di TK se-
Kecamatan Praya, Lombok Tengah yang digambarkan secara kualitatif. 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data  yaitu metode observasi, dan 
wawancara  terstruktur. 

 
D. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis  deskriptif kualitatif, 
dimana hasil data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dipaparkan 
dalam bentuk kalimat. 

 
E. Kriteria  Penilaian  

Kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan skala Guttman dalam bentuk cheklist. Skala pengukuran 
dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas “ Ya/Tidak”. Jawaban dapat 
dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0, misalnya untuk jawaban Ya diberi skor 
1 dan tidak diberi skor 0 (Sugiono,2011:90). 
APE yang digunakan   : diatas 25% 
APE yang dominan digunakan  : diatas 50% 
APE yang Efektif digunakan : diatas 50%  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. APE yang digunakan guru dalam mengembangkan kognitif anak usia 4 – 5 
tahun di TK se-Kecamatan Praya sebanyak 20 APE dari 35 APE yang ada 
yaitu alat memasak plastik, bahan alam, balok berbagai bentuk polos, 
balok berbagai bentuk berwarna, bola warna, bombik, donat susun, kartu 
angka, kartu bergambar, kartu huruf, kartu pasangan, kertas lipat, lego, 
lotto berpasangan, lotto berhitung, manik-manik, papan flanel, puzzle 
angka, puzzle huruf dan puzzle tempat ibadah. 

2. APE yang dominan digunakan guru dalam mengembangkan kognitif anak 
usia 4 – 5 tahun di TK se-Kecamatan Praya sebanyak 10 APE dari 35 APE 
yang ada yaitu bahan alam, balok berbagai bentuk polos, bombik, donat 
susun, kartu angka, kartu bergambar, lego, dan manik-manik. 

3. Alat permainan edukatif (APE) yang efektif digunakan guru dalam 
mengembangkan kognitif anak usia 4 -5 tahun di TK se-Kecamatan Praya 
sebanyak 9 APE dari 35 APE yang ada yaitu bahan alam, balok berbagai 
bentuk polos, balok berbagai bentuk berwarna, bombik, donat susun, kartu 
angka, kartu bergambar, lego, dan manik-manik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

1. APE yang digunakan dalam mengembangkan kognitif anak usia 4-5 tahun 
di TK se-Kecamatan Praya sebanyak 20 APE atau 66,67% sebagai berikut: 
alat memasak plastik, bahan alam, balok berbagai bentuk polos, balok 
berbagai bentuk berwarna, bola warna, bombik, donat susun, kartu angka, 
kartu bergambar, kartu huruf, kartu pasangan, kertas lipat, lego, lotto 
berpasangan, lotto sejenis, manik-manik, papan flanel, puzzle angka, 
puzzle tempat ibadah, dan wayang-wayangan.  

2. APE yang dominan atau sering digunakan dalam mengembangkan kognitif 
anak usia 4 – 5 tahun di TK se-Kecamatan Praya sebanyak 10 APE atau 
sebanyak  33,33 % antara lain: bahan alam, balok berbagai bentuk 
polos,balok berbagai bentuk berwarna, bombik, donat susun, kartu angka, 
kartu bergambar, lego, manik-manik dan papan flanel. 

3. APE yang efektif dalam mengembangkan kognitif anak usia 4 – 5 tahun di 
TK se-Kecamatan Praya sebanyak 9 APE atau sebanyak 30 % antara lain: 
bahan alam, balok berbagai bentuk polos, balok berbagai bentuk berwarna, 
bombik, donat susun, kartu angka, kartu bergambar, lego dan manik-
manik.  

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam penelitian ini, maka saran-saran 
yang dapat disampaikan adalah: 

1. Bagi guru 
Saran bagi guru agar dapat lebih maksimal dalam menggunakan APE 
untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi 
anak.  

2. Bagi Lembaga 
Saran bagi lembaga, untuk dapat mengusahakan pengadaan APE baik dari 
jumlah maupun jenisnya yang merupakan bagian yang sangat penting 
dalam  proses pembelajaran untuk anak usia 4-5 tahun.  

3. Bagi peneliti lain 
Bagi peneliti lain agar hasil penelitian  ini dapat bermanfaat dalam 
melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penggunaan APE 
dalam mengembangkan kognitif anak. 
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