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ABSTRAK 

Penelitian di TK PGRI Candimas Lampung Utara dilatar 

belakangi oleh guru belum meningkatkan penggunaan media-

media yang lebih bervariasi dan menarik untuk lebih 

mengembangkan kemampuan kognitif anak. Guru masih 

berpegang teguh pada buku paket sehingga pada saat proses 

pembelajaran anak merasa bosan, jenuh yang mengakibatkan 

kemampuan kognitif anak belum berkembang dengan baik. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh media lotto 

warna terhadap kemampuan kognitif anak usia dini di TK PGRI 

Candimas Lampung Utara.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif jenis One Group Pretest-Postest Design. 

Teknik  pengumpulan data menggunakan observasi, 

dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik di TK PGRI Candimas Lampung Utara, yang 

memiliki dua kelas yaitu B1 dan B2. Sampel pada penelitian ini 

yaitu kelas B2 berjumlah 17 anak . Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji t-test untuk menjawab hipotesis. 

Uji normalitas dengan rumus Kolmogorov Smirnov untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Analisis data 

kuantitatif dengan menggunakan alat bantu program SPSS 25.  

Hasil penelitian ini menujukkan terdapat pengaruh media 

lotto warna terhadap kemampuan kognitif anak usia dini di TK 

PGRI Candimas Lampung Utara. Hasil uji Paired Sample T-test 

menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Sesuai 

dengan kriteria jika nilai signifikan < 0,05 berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh media lotto 

warna terhadap kemampuan kognitif anak usia dini di TK PGRI 

Candimas Lampung Utara. 

 

Kata Kunci : Media Lotto Warna, Kognitif, Anak Usia Dini  
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MOTTO 

 

 إِْن أَْحَسنْتُْم أَْحَسْنتُْم ِِلَْنفُِسُكْم   

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 

dirimu sendiri” 

(QS. Al-Isra’ : 7)
1
 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta : Gema Insani, 

2009)h.412 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai bentuk menghindari terjadinya salah 

pengertian dan penafsiran dalam memahami judul Skripsi ini 

maka perlu dijelaskan secara singkat cakupan-cakupan yang 

terdapat pada judul Skripsi adalah : 

“PENGARUH MEDIA LOTTO WARNA  

TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF PADA ANAK 

USIA DINI DI TK PGRI CANDIMAS KABUPATEN 

LAMPUNG UTARA”   

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul 

dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk 

watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1 Pengaruh 

merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari 

sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu 

yang ada di alam  sehingga mempengaruhi apa-apa yang 

ada di sekitarnya. 

2. Media Lotto Warna 

Media lotto adalah salah satu bentuk media visual 

yang terbuat dari karton berukuran 17,5 x 17,5 cm dan 

kartu lotto berukuran 6x6 cm. Papan lotto dibuat masing-

masing bagian ditempel dengan bentuk, gambar, dan warna 

yang berbeda yang dapat digunakan secara perorangan atau 

kelompok oleh anak usia 4 tahun ke atas untuk membantu 

pengembangan daya konsentrasi dan pengamatan anak.
2
 

Jadi media lotto warna merupakan suatu media yang dapat 

digunakan untuk mengenalkan warna dan bentuk untuk 

melatih daya nalar. 

                                                             
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, 747 
2 Eliyawati, Cucu, Pemilihan dan Pengembangan Sumber Belajar 

untuk Anak Usia Dini, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005) 76 
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3. Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif adalah proses yang terjadi 

secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu 

manusia sedang berpikir.
3
 Kognitif adalah semua aktivitas 

mental yang membuat suatu individu mampu 

menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu 

peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan 

pengetahuan setelahnya. 

4. Anak Usia Dini 

Anak usia dini, dilihat dari rentang usia menurut 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ialah anak sejak lahir sampai usia 

enam tahun. Menurut undang-undang, anak usia tujuh dan 

delapan tahun tidak termasuk dalam kategori usia dini 

karena mereka dianggap sudah masuk pada usia sekolah 

dasar. Oleh karena itu program perawatan pengasuhan, 

pendidikan, dan pembelajaran untuknya diberikan seperti 

layaknya untuk orang dewasa.
4
 Anak usia dini memiliki 

karakteristik yang khas baik secara fisik, sosial, moral dan 

sebagainya. Masa kanak-kanak juga masa usia yang sangat 

penting bagi sepanjang hidupnya sebab masa anak masa 

pembentukan pondasi dan dasar kepribadian yang akan 

menetukan pengalaman anak di kehidupan selanjutnya. 

5. TK PGRI Candimas Lampung Utara  

TK PGRI Candimas Lampung Utara adalah sekolah 

atau taman kanak-kanak yang beralamat di Jl. Raya 

Candimas Gg.Melati V Kec. Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara Provinsi Lampung yang berstatus sekolah 

swasta.  

 

 

 

                                                             
3 Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012)  131 
4 Dadan Suryana, Dasar-Dasar Pendidikan TK, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2012)1.5-1.7 
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B. Latar Belakang Masalah 

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 1 ayat 14 yang 

menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu 

bentuk layanan pendidikan yang ditujukan bagi anak usia 0-6 

tahun. Anak usia dini merupakan masa anak mengalami 

golden age. Disebut masa emas karena anak 0-6 tahun adalah 

saat seluruh instrumen manusia terbentuk. Maka masa emas 

pada anak usia dini harus dioptimalkan dengan sebaik 

mungkin kemudian untuk mengoptimalkan kecerdasan anak 

usia dini, tentu membutuhkan tempat untuk menstimulusnya 

selain dengan keluarga dirumah, pendidikan anak usia dini 

merupakan tempat yang tepat, karena pendidikan anak usia 

dini adalah bagi anak usia emas untuk mengembangkan 

pondasi-pondasi dasar-dasar kehidupan.
5
 Pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki sekolah 

dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
6
 

Saat anak telah memasuki sekolah jenjang PAUD, 

maka lembaga sekolah harus selalu menjamin mutu 

pendidikan anak usia dini terhadap seluruh siswanya, 

termasuk seluruh aspek kecerdasan anak meliputi kecerdasan 

jamak atau multiple Intelligences yang pertama kali 

dicetuskan oleh Howard Gardner. Kecerdasan pada manusia 

menurut Howard Gardner terdapat delapan jenis, yaitu 

kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasan logika-matematika, 

kecerdasan visual-spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan 

                                                             
5 Andi Agustiani dan JaneM Moneva, Keterampilan Sosial Anak 

Usia Dini, (Tasikmalaya : Edupublisher, 2019),11 
6 Undang-Undang Sisdiknas, ( Fokusindo Mandiri,2012)58 
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kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal 

dan kecerdasan naturalis.
7
 

Sejalan dengan perkembangan anak usia dini sebagai 

pendidikan yang paling fundemental karna perkembangan 

anak dimasa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai 

stimulus bermakna yang akan diberikan sejak usia dini. Awal 

kehidupan anak merupakan masa yang sangat tepat dalam 

memberikan dorongan atau upaya perkembangan agar anak 

dapat berkembang secara optimal. Dalam hal ini sebagaimana 

tercantum dalam ayat Al-Qur’an : surah An-Nahl  ayat 78. 

ْمَع َواْْلَْبَصارَ  َهاِتُكْم ََل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ  َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ

َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  ۙ  َواْْلَْفِئَدَة    

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan 

Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur. 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

menyeru kepada kita agar belajar dengan  melihat segala 

ciptaan Allah SWT sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya dalam 

menciptakan segala sesuatu dialam ini ayat ini memberikan 

perintah seharusnya anak belajar sejak kecil, hal ini 

menunjukan bahwa pendidikan memegang peran penting 

dalam kehidupan manusia. 

Pada anak usia dini berbagai pertumbuhan dan 

perkembangan dimulai dan sedang berlangsung baik, 

fisiologik, bahasa, motorik, dan kognitif. Perkembangan ini 

akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Oleh 

karena itu, maka perkembangan pada masa awal ini akan 

                                                             
7 Musfiroh, T. Pengembangan Kecerdasan Majemuk. (Jakarta : 

Universitas Terbuka, 2014), 1-4 
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menjadi penentu bagi perkembangan selanjutnya. Aspek 

kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan yang 

mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Aspek 

kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang dapat 

menjadikan seseorang mendapatkan minat terhadap gagasan, 

ide-ide, dan belajar secara aktif. Oleh karena itu, atas 

pemahaman akan metode pengembangan yang berkaitan 

dengan hal tersebut sangatlah diperlukan untuk menjadikan 

orang tua dan pendidik dapat menduga masalah-masalah yang 

timbul pada setiap aspek perkembangan.
8
 

Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia 3 

tahun sampai 6 tahun adalah usia pada masa keemasan, 

dimana pada masa ini hampir seluruh aspek perkembangan 

anak berkembang secara cepat dan hebat. Pada masa usia 3 

tahun – 6 tahun anak sedang penuh dengan aktifitas dan 

kreatifitasnya. Menurut Erick Erikson mengatakan pada masa 

ini anak mulai dibentuknya sikap inisiatif versus rasa bersalah. 

Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan pola asuh dan 

pendidikan yang baik, maka dapat membantu anak 

mengembangkan karakteristiknya sehingga anak lebih kreatif, 

antusias dalam bereksplorasi, bereksperimen, berimajinasi, 

dan berani mencoba hal-hal baru. Anak usia dini merupakan 

usia yang istimewa sebab pada usia ini setiap anak akan 

memiliki keunikan atau anak akan terlihat karakteristik yang 

khas. Hal ini berlandaskan dari teori Erik Erickson 

menyatakan bahwa anak prasekolah adalah pembelajar aktif 

berenergi, antusiasme, dan berimaginasi yang aktif.
9
 

                                                             
8 Hanifah, Masfufah. & Alam, Syah Khalif. (2019). Pengaruh 

Kemampuan Berpikir Logis Matematis Pada Anak Usia Dini Dengan 

Menggunakan Media Pembelajaran Lotto Di Kelompok B. JURNAL CERIA, 

Vol.2 (No.6), 303. 

9
 Efiawati, Perkembangan Anak Usia Dini,  Al-Athfaal: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini Vol.4 No.2 (2021) 172-186 p-ISSN : 

2622-5484 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-athfaal 



6 
 

Setiap individu anak akan memiliki karakter yang 

berbeda, melalui stimulasi yang baik, anak akan berkembang 

secara optimal. Karateristik anak antara lain: anak memiliki 

rasa ingin tahu yang besar, suka berfantasi dan berimajinasi, 

memiliki sikap egosentris, memiliki daya konsentrasi yang 

pendek, suka bersosial, mudah berempati dan suka 

bergerak/bermain. Berdasarkan penjelasan mengenai aspek-

aspek perkembangan anak usia dini, salah satu aspek 

perkembangan yang paling penting dikembangkan pada anak 

usia dini khususnya usia 5-6 tahun yaitu tentang aspek 

perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif anak 

usia 5-6 tahun berdasarkan Kurikulum 2010 bertujuan untuk 

mengembangkan daya pikir anak untuk dapat mengolah 

perolehan belajarnya, dapat menemukan macam-macam 

alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk 

menstimulasi kemampuan logika matematis dan pengetahuan 

akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk 

memilah-milah, mengelompokkan, serta mempersiapkan 

kemampuan berpikir secara teliti.
10

 

Usia dini merupakan usia yang efektif untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. 

Upaya pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai 

termasuk melalui permainan dan media mengenal warna, 

dimana permainan mengenal warna di TK tidak hanya terkait 

dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental 

sosial dan emosional peserta didik, karena itu dalam 

pelaksanaannya harus dilakukan secara menarik, bervariasi 

dan menyenangkan.
11

 

                                                             
10

  Siti Kurniasih, Perkembangan Anak Usia Dini, Al Athfaal: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini Vol.4 No.2 (2021) 233-249 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-athfaal p-ISSN : 2622-5484 e-

ISSN : 2622-5182 Desember 2021 publications by Al Athfaal [p-ISSN: 

2622-5484, e-ISSN: 2622-5182] 
11

 Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi 3. Jakarta : Balai Pustaka 
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Menurut Piaget perkembangan kognitif pada masa 

pra-operasional yaitu menggunakan simbol, memahami 

identitas, memahami sebab akibat mampu mengklasifikasi, 

memahami angka, empati dan teori, pikiran.
12

 Kemampuan 

kognitif perlu distimulasi karena berkaitan dengan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki pada jenjang dasar. 

Pengenalan warna dan bentuk termasuk dalam Kurikulum 

Taman Kanak-kanak Tahun 2010 dalam bidang 

pengembangan kognitif pada kelompok B di mana anak usia 

5-6 tahun dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk 

dan warnanya sesuai dengan tingkat pencapaian 

perkembangannya.
13

 

Berikut adalah Indikator Kemampuan Kognitif 

menurut Piaget yaitu:  

Tabel 1.1 

Indikator Pencapaian Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator 

Kemampuan Kognitif 1. Menggunakan Simbol 

2. Mengklasifikasikan 

3. Memahami Angka 

4. Penalaran 

Sumber : Et All Dianne E. Papalia, Human Development 

(Psikologi Perkembangan)
14

 

 

Berdasarkan tabel indikator pencapaian kemampuan 

kognitif anak setidaknya anak dapat mencapai beberapa 

indikator kemampuan perkembangan kognitif.  

                                                             
12

 Et All Dianne E. Papalia, Human Development (Psikologi 

Perkembangan) (Jakarta: Kencana, 2010). 324 
13

 Aisyah Siti dkk. (2008). Perkembangan dan Konsep Dasar 

Pengembangan Anak Usia Dini. Jakarta:Universitas Terbuka 
14 Et All Dianne E. Papalia, Human Development (Psikologi 

Perkembangan) 
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Berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti lakukan 

di TK PGRI Candimas Lampung Utara di kelompok B2 

dengan jumlah 17 anak, terdapat beberapa indikator 

kemampuan kognitif yang dalam perkembangannya belum 

mencakup tahapan perkembangan yang seharusnya. Hal ini 

dibuktikan pada data anak sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Data Perkembangan Kognitif Anak kelompok B2 

Di TK PGRI Candimas Lampung Utara 

 

No Nama Indikator Perkembangan 

Kemampuan Kognitif 

Ket 

1 2 3 4 

1 A Z T BB BB BB BB BB 

2 A N R MB MB BB MB MB 

3 A L A MB MB BSH MB MB 

4 A O K MB BSH BSH MB BSH 

5 F F MB MB MB MB MB 

6 G A Y MB MB MB MB MB 

7 H K B BB BB BB BB BB 

8 I S B MB BSH MB MB MB 

9 M D S MB MB MB MB MB 

10 N I S MB MB MB BB MB 

11 M A MB MB BSH BSH BSH 

12 P R BB BB MB BB BB 

13 R D E MB MB MB MB MB 

14 S A T BB MB MB MB MB 

15 V F P MB MB MB MB MB 

16 Z N A MB BSH BSH BSH BSH 

17 Z S MB MB BSH MB MB 

Sumber: Data anak kelompok B2 TK PGRI Candimas 

Lampung Utara
15

 

Keterangan : 

                                                             
15 Data Penilaian Harian oleh Guru Kelas di TK PGRI Candimas 

Lampung Utara, 17 Januari 2022. 
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BB  : Belum Berkembang 

MB  : Mulai Berkembang 

BSH  : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB  : Berkembang Sangat Baik 

 

Indikator Penilaian : 

1. Menggunakan Simbol 

2. Mengklasifikasikan 

3. Memahami Angka 

4. Penalaran 

 

Berdasarkan hasil prapenelitian diperoleh data 

penilaian harian guru kelas di TK PGRI Candimas Lampung 

Utara, dapat dilihat pada tabel 1.2, ada 3 anak yang belum 

berkembang, ada 11 anak yang mulai berkembang, ada 3 anak 

yang berkembang sesuai harapan dan belum ada anak yang 

berkembang sangat baik. Maka dari itu kemampuan kognitif 

anak belum berkembang sangat baik. Disamping itu dalam 

proses pembelajaran yang diberikan oleh guru, guru belum 

meningkatkan penggunaan media-media yang lebih bervariasi 

dan menarik untuk lebih mengembangkan kemampuan 

kognitif anak. Guru masih berpegang teguh pada buku paket 

sehingga pada saat proses pembelajaran anak merasa bosan, 

jenuh yang mengakibatkan kemampuan kognitif anak belum 

berkembang dengan baik. Sesuai dengan permasalahan yang 

terjadi, maka dipilih media lotto warna sebagai metode 

pembelajaran yang digunakan untuk menunjang dan 

meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. 

Media lotto merupakan salah satu media visual yang 

digunakan sebagai alat atau bahan dalam penyampain materi 

pembelajaran. Media visual adalah media yang hanya dapat 

dilihat. Jenis media visual ini tampaknya yang paling sering 

digunakan oleh guru pada lembaga pendidikan anak usia dini 
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untuk membantu menyampaikan isi dari tema yang sedang 

dipelajari.
16

 

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk 

mengambil judul : “PENGARUH MEDIA LOTTO WARNA  

TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF PADA ANAK 

USIA DINI DI TK PGRI CANDIMAS LAMPUNG UTARA”  

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dapat ditemukan berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

a. Kemampuan kognitif anak belum berkembang sangat 

baik. 

b. Proses pembelajaran belum meningkatkan penggunaan 

media yang lebih bervariasi dan menarik. 

c. Guru hanya berpaku pada buku paket. 

 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka masalah 

dibatasi pada :  

a. Media lotto warna. 

b. Kemampuan kognitif anak usia dini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah 

dalam penelitian ini maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu :  

Apakah terdapat pengaruh media lotto warna terhadap 

kemampuan kognitif anak usia dini di TK PGRI Candimas 

Lampung Utara? 

 

                                                             
16 Ni Wayan Emayani dkk, “Penerapan Metode Bermain 

Berbantuan Media Lotto Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Pada 

Anak” e-Journal Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan 

Ganesha 4,  No. 1 (2016) 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh media lotto warna terhadap kemampuan kognitif 

anak usia dini di TK PGRI Candimas Lampung Utara 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

secara luas dalam dunia pendidikan. Adapun harapan manfaat 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya 

pengaruh media lotto warna terhadap keterampilan 

kognitif anak usia dini (5-6 tahun).  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini ada tiga diantaranya 

yaitu : 

a. Bagi anak usia dini bermanfaat sebagai media 

mengenal bentuk-bentuk geometri dan warna untuk 

meningkatkan kognitif anak usia dini (5-6 tahun). 

b. Bagi guru bermanfaat sebagai pengembangan 

kompetensi professional dan pedagogis guru dalam 

menggunakan media lotto warna terhadap proses 

kegiatan pembelajaran untuk pendidikan anak usia 

dini (5-6 tahun). 

c. Bagi sekolah bermanfaat sebagai referensi terhadap 

penggunaan media lotto warna untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif anak usia dini (5-6 tahun) 

sekaligus menjadi bahan rujukan dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, 

penulis menemukan beberapa studi yang relevan dan 

menemukan kebaruan terhadap penelitian yang akan 
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dilakukan. Beberapa kajian penelitian terdahulu di antaranya 

: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Nila Puspitasari 

berjudul pengaruh media lotto warna dan bentuk terhadap 

pemahaman geometri anak kelompok B. Penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pre-

eksperimental design dan desain penelitian one-group pre 

test-post test design. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa media lotto warna dan bentuk berpengaruh secara 

signifikan terhadap pemahaman geometri anak kelompok 

B di TK Bulukidul Kecamatan Balong Ponorogo.
17

  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan adalah judul penelitian ini pengaruh 

media lotto warna terhadap kemampuan kognitif anak 

usia dini dengan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian 

sebelumnya bertema pengaruh media lotto warna dan 

bentuk terhadap pemahaman geometri anak. 

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang sama-sama menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif eksperimen dan sama-sama menggunakan 

media lotto warna. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Laris ., dkk 

(2014) berjudul pemanfaatan media lotto untuk 

meningkatkan perkembangan kognitif anak kelompok A 

di PAUD santi kumara. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus. Data penelitian ini tentang kemampuan kognitif 

yang dikumpulkan dengan metode observasi. Data hasil 

penelitian dianalisis dengan meggunakan metode analisis 

statistik deskriptif dan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

                                                             
17 Puspitasari, Ratna Nila., “Pengaruh Media Loto Warna Dan 

Bentuk Terhadap Pemahaman Geometri Anak Kelompok B”. Jurnal PG-

PAUD Trunojoyo (Volume 3 No. 2 Tahun 2016, 79-162) 
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pada perkembangan kognitif anak setelah penerapan 

media lotto.
18

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan adalah judul penelitian ini pengaruh 

media lotto warna terhadap kemampuan kognitif anak 

usia dini dengan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan jenis penelitian penelitian 

tindakan kelas dan menggunakan metode analisis statistik 

deskriptif dan analisis deskriptif kuantitatif. 

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang sama-sama menggunakan media lotto 

warna terhadap kemampuan kognitif anak. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Sri Rejeki 

berjudul pengembangan media lotto dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa reseptif di TK masyitoh 3 

padangjaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

pengembangan atau yang biasa disebut Research and 

Development. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perkembangan bahasa reseptif anak jauh lebih optimal 

jika pembelajaran dialkukan dengan menggunakan 

media-media yang dilengkapi dengan berbagai gambar.
19

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan adalah judul penelitian ini pengaruh 

media lotto warna terhadap kemampuan kognitif anak 

usia dini dengan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan jenis penelitian 

pengembangan atau yang biasa disebut Research and 

Development. 

                                                             
18

 Niputu Laris, I Wayan Suwarta, Luh Ayu Tirtayani. Pemanfaatan 

Media Lotto Untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Kelompok A 

Di Paud Santi Kumara. e-Journal PG-PAUD Universitas Pendidikan 

Ganesha. (Volume 2 No 1 Tahun 2014) 
19 Rejeki, Wahyuni., “Pengembangan Media Lotto Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Bahasa Reseptif Di TK Masyitoh 3 Padangjaya.” 

2019. 
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Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang sama-sama menggunakan media lotto 

warna untuk anak usia dini. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Yogawati Ripta 

Haningrum Dan Madechan berjudul pengaruh bermain 

lotto terhadap konsentrasi belajar anak autis di SDLB 

bhakti wiyata Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis 

eksperimen dengan metode SSR (Single Subject 

Research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran pengaruh bermain lotre terhadap peningkatan 

kemampuan belajar anak autis konsentrasi di SDLB 

Bhakti Wiyati Surabaya. Teknik pengumpulannya adalah 

observasi dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif metode dan analisis 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan konsentrasi belajar 

menggunakan bermain togel, pada siklus I sebesar 57,1% 

yang berada pada kategori rendah mengalami 

peningkatan pada siklus kedua siklus menjadi 62,5%. Hal 

ini menunjukkan bahwa bermain lotre terbukti 

berpengaruh positif dalam meningkatkan konsentrasi 

anak autis belajar.
20

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan adalah judul penelitian ini pengaruh 

media lotto warna terhadap kemampuan kognitif anak 

usia dini dengan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan jenis penelitian eksperimen 

dengan metode SSR (Single Subject Research). Data 

penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif 

metode dan analisis kuantitatif. 

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang sama-sama menggunakan media lotto 

warna. 

                                                             
20 Haningrum, Febri YR . &  Madechan, “Pengaruh Bermain Lotto 

Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Autis Di SDLB Bhakti Wiyata 

Surabaya” 2015. 
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e. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Maharani ., dkk 

berjudul upaya meningkatkan kemampuan mengenal 

bilangan melalui penggunaan media lotto Warna  pada 

anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

penelitian tindakan kelas (PTK) Teknik pengumpulan 

data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi dan penugasan. Validitas data yang 

digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis kritis dan deskriptif komparatif..Hasil penelitian 

tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan kemampuan 

mengenal bilangan anak pada setiap siklus. Pada 

pratindakan diperoleh data dari 16 anak terdapat 4 anak 

(25%) sudah tuntas. Hasil observasi selama siklus I 

diperoleh data dari 16 anak terdapat 11 anak (68,75%) 

sudah tuntas. Siklus ke II terdapat peningkatan sebesar 

(87,5%) atau sekitar 14 orang anak yang tuntas. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan dalam dua siklus tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan melalui media Lotto Warna  

dapat meningkatkan kemampuan mengenal bilangan pada 

anak Kelompok A RA Al Islam 2 Surakarta Tahun 

Ajaran 2015/2016.
21

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan adalah judul penelitian ini pengaruh 

media lotto warna terhadap kemampuan kognitif anak 

usia dini dengan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian 

sebelumnya bertema upaya meningkatkan kemampuan 

mengenal bilangan melalui penggunaan media lotto 

Warna  pada anak. Dan menggunakan jenis penelitian 

penelitian tindakan kelas (PTK) Teknik pengumpulan 

data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi dan penugasan. 

                                                             
21 Fitria Maharani, Rukayah, Siti Kamsiyati,. “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Mengenal Bilangan Melalui Penggunaan Media Lotto Warna  

Pada Anak.” 
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Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang sama-sama menggunakan media lotto 

warna untuk anak usia dini. 

 

H. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan yang 

dijelaskan secara singkat.  

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang 

menyangkut variabel-variabel yang diteliti dan hipotesis 

penelitian perkiraan hasil serta menjawab rumusan masalah 

dari penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metode penelitian tentang 

metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, uji validitas, instrumen data dan uji hipotesis.  

BAB IV PENELITIAN DAN BAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengaruh Media 

Lotto Warna  Terhadap Kemampuan Kognitif Pada Anak Usia 

Dini Di TK PGRI Candimas Lampung Utara. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Media Lotto Warna 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Sarana dan prasarana dalam pembelajaran salah 

satunya yaitu adanya media pembelajaran. Media merupakan 

saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa latin yang 

berbentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara, 

yakni perantara antara sumber pesan dan penerima pesan. 

Contoh media misalkan film, televise, bahan tercetak (printed 

material), dan instruktur, serta komputer.
22

 

Media dalam prespektif pendidikan merupakan 

instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaanya 

secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri 

terhadap peserta didik. Media jika ditelaah secara garis besar 

adalah materi, manusia serta kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.
23

 

Pengertian media menjadi dua yaitu dalam arti sempit 

dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pengajaran 

hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif 

dalam proses pengajaran yang terencana, sedangkan dalam 

artian luas, media tidak hanya meliputi media komunikasi 

elektronik yang kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat 

sederhana, seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan 

guru, objek-objek nyata, serta kunjungan ke luar sekolah. 

Sejalan dengan pandangan itu, guru-guru pun dianggap 

sebagai media penyajian, di samping radio dan televisi karena 
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Universitas Terbuka, 2013) 
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samasama membutuhkan dan menggunakan banyak waktu 

untuk menyampaikan informasi kepada siswa.
24

 

Dari pengertian media dan pegertian pembelajaran di 

atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu seperti ; alat, benda, lingkungan, dan lain-lain 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau 

pesan khususnya bahan pelajaran. Sehingga dengan 

menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar 

megajar dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan 

bahan pelajaran kepada peserta didik. Selain itu meggunakan 

media dalam proses belajar mengajar juga dapat merangsang 

perhatian dan minat siswa untuk memperhatikan dan 

memahami materi pelajaran yang di sampaikan oleh pendidik 

sehingga dapat tercapainya tujuan belajar. Tujuan penggunaan 

media belajar dalam proses belajar mengajar bukan sekedar 

untuk melengkapi proses belajar mengajar dan untuk menarik 

perhatian peserta didik saja, akan tetapi penggunaan media 

dalam proses belajar mengajar itu bertujuan untuk 

memfasilitasi dan mempermudah proses belajar mengajar 

sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar dan 

tercapainya tujuan belajar. 

2. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Pada dasarnya media dapat dikelompokkan menjadi 

empat jenis, yaitu media visual, media audio, media audio 

visual dan multimedia. Berikut ini penjelasan keempat jenis 

media pembelajaran tersebut.  

a) Media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya 

mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta 

didik. Dengan media ini pengalaman belajar yang dialami 
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peserta didik sangat tergantung pada kemampuan 

penglihatannya. 

b) Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera 

pendengaran peserta didik. Pengalaman belajar yang 

didapatkan adalah dengan mengandalkan indera 

kemampuan pendengaran. 

c) Media audio visual adalah jenis media yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan 

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses 

atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disampaikan 

melalui media ini berupa pesan verbal dan nonverbal yang 

mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran.  

d) Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis 

media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses 

atau kegiatan pembelajaran. Pembelajaran multimedia 

melibatkan indera penglihatan dan pendengaran melalui 

media teks, visual diam, visual gerak, dan audio serta 

media interaktif berbasis komputer dan teknologi 

komunikasi dan informasi.
25

 

 

3. Ciri-ciri Media 

Menurut Arsyad Azhar  ciri-ciri umum yang terkandung 

dalam media yaitu :  

a) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa 

ini dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu 

suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba 

dengan panca indera.  

b) Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang 

dikenal sebagai software (perangkat lunak) yaitu 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada 
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siswa. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual 

dan audio.  

c) Media pendidikan memiliki pangertian alat bantu pada 

proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

d) Media pendidikan digunakan dalam komunikasi dan 

interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

e) Media pendidikan dapat digunakan secara massal 

(misalnya radio, televisi), kelompok besar dan kelompok 

kecil (misalnya film, slide, video, OHP), atau perorangan 

(misalnya : modul, komputer, radio tape/kaset, video 

recorder). Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan 

manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu 

ilmu.
26

 

4. Pengertian Lotto Warna 

Heinich menyatakan bahwa media pendidikan 

merupakan salah satu alat penyalur komunikasi yang dapat 

dipertimbangkan penggunaanya untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diinginkan. Menurut Heinich, Molenda, dan 

Russell media merupakan alat saluran komunikasi. Istilah 

media itu sendiri berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

“perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan 

penerima pesan (a receiver). Para ahli tersebut mencontohkan 

media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak, 

computer, dan lainlain.  

Media lotto merupakan salah satu media visual yang 

digunakan sebagai alat atau bahan dalam penyampain materi 

pembelajaran. Media visual adalah media yang hanya dapat 

dilihat. Jenis media visual ini tampaknya yang paling sering 

digunakan oleh guru pada lembaga pendidikan anak usia dini 
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untuk membantu menyampaikan isi dari tema yang sedang 

dipelajari.
27

 

Lotto merupakan salah satu bentuk media visual yang 

dibuat dari triplek yang terdiri dari papan lotto berukuran 17,5 

x 17,5 cm, 9 kartu lotto, dibuat 9 bagian yang masing-masing 

bagian ditempeli dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda 

yang dapat digunakan secara perorangan atau kelompok oleh 

anak usia 4 tahun keatas untuk membantu mengembangkan 

daya ingat dan daya konsentrasi dan daya pengamatan anak.
28

 

Menurut eliyawati lotto warna dan bentuk adalah 

media yang terbuat dari triplek atau duplek yang terdiri dari 

papan lotto dan kartu lotto. Papan lotto dibagi menjadi 

sembilan bagian yang diberi 9 macam warna dan bentuk. 

Papan lotto dibagi menjadi sembilan bagian sesuai dengan 

warna dan bentuk yang ada pada kartu lottonya.
29

 

Lotto bisa disebut permainan edukasi, permainan 

yang bisa dibongkar pasang, yang berisikan warna dan 

berbagai macam bentuk.
30

 Lotto merupakan salah satu media 

yang dapat digunakan untuk membantu anak mengenal warna 

dan bentuk dengan melatih daya nalar. Lotto dirancang dari 

segi warna, bentuk, dan gambar sesuai tingkat pencapaian 

perkembangan anak. Berdasarkan pendapat diatas lotto 

merupakan media pembelajaran yang memiliki macam-

macam warna kemudian berisikan gambar dan bentuk yang 
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menarik yang digunakan oleh anak guna membantu 

perkembangan pikirannya. 

Pengenalan konsep warna sangat penting sejak anak 

masih dalam tahap usia dini. Karena berbagai macam warna 

dijumpai anak dan anak akan belajar sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Menurut 

Soewignjo pengertian warna dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu secara subyektif (secara psikologis) dan secara obyektif 

(secara fisik). Secara subyektif warna diartikan sebagai bagian 

dari pengalaman indra penglihatan. Sedangkan secara obyektif 

warnadiartikan sebagai hasil dari panjang gelombang cahaya 

yang dipancarkan.  

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang teori 

warna, salah satunya teori warna menurut Brewster yang 

mengemukakan bahwa warna secara umum digolongkan ke 

dalam tiga kelompok utama, yaitu : 

a) Warna primer (merah, biru dan kuning)  

b) Warna sekunder (warna hasil dari campuran seimbang 

antara warna primer seperti warna ungu = merah + biru, 

orange = merah + kuning, dan hijau = kuning + biru).  

c) Warna tersier (warna hasil campuran warna sekunder)  

Pengenalan warna pada anak termasuk dalam 

pengembangan kemampuan kognitif, dimana dalam Permen 

No. 58 Tahun 2009 dijelaskan bahwa mengklasifikasikan 

benda berdasarkan bentuk, warna dan ukuran termasuk dalam 

aspek perkembangan kognitif. Pengertian kognitif menurut 

Susanto adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan 

individu untuk menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.
31
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Lotto warna dan bentuk adalah media yang terbuat 

dari triplek atau duplek yang terdiri dari papan lotto dan kartu 

lotto. Papan lotto dibagi menjadi sembilan bagian yang diberi 

9 macam warna dan bentuk. Papan lotto dibagi menjadi 

sembilan bagian sesuai dengan warna dan bentuk yang ada 

pada kartu lotto nya. Namun dalam penelitian ini warna yang 

digunakan adalah empat warna yaitu merah, kuning, hijau dan 

biru. Bentuk yang digunakan adalah empat macam bentuk 

yaitu lingkaran, persegi, persegi panjang dan segitiga 

menyesuaikan dengan usia dan aspek perkembangan anak. 

Salah satu media yang dapat digunakan dalam mengenalkan 

warna dan bentuk geometri pada anak adalah dengan 

menggunakan media loto warna dan bentuk ini karena anak 

dapat mengenal warna dan bentuk dengan memasangkan 

warna dan bentuk sesuai pasangannya.
32

 

a. Cara Penggunaan Media Lotto Warna 

Menurut Cucu Eliyawati menyatakan bahwa cara 

penggunaan media lotto adalah sebagai berikut:  

1) Perkenalkan pada anak terlebih dahulu tentang media lotto 

yang sudah disiapkan sebelumnya  

2) Cara memainkan permainan ini adalah dengan mencampur 

aduk kartu lotto yang berisi berbagai macam warna, 

bentuk, gambar, dan warna sesuai dengan konsep 

pembelajaran yang akan diterapkan yang ada di papan lotto 

3) Mintalah anak untuk menyusun kartu lotto pada papan 

lotto sesuai dengan gambar, bentuk, dan warna yang ada 

pada papan lotto 

4) Berikan penjelasan singkat tentang cara permainan lotto. 

Misal ada 1 pemain, si “A”. si “A” mendapat giliran 

pertama, dia harus mengambil papan lotto dan melihat 

gambar yang ada pada papan lotto setelah itu dia mencari 
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gambar yang sama pada kartu lotto setelah menemukan 

gambar yang sama Si “A” memasangkannya pada papan 

lotto, sehingga papan lotto dipasangkan dengan kartu lotto 

menjadi sempurna. Jika misalnya papan lotto yang diambil 

adalah berupa konsep bentuk, dan warna  maka Si “A” bisa 

menyesuaikan dengan materi pada saat itu. Dalam 

penelitian ini cara penggunaan media lotto disesuaikan 

dengan setiap pembelajaran pada setiap indikator. Jadi 

setiap indikator mempunyai cara penggunaan media lotto 

yang berbeda-beda.
33

 

 

b. Kelebihan dan Kekurangan Lotto 

Kelebihannya dalam bermain lotto yaitu menggunakan 

alat indra pengelihatan dan pendengaran ketika bermain, 

dimana anak harus berkonsentrasi dan mempersepsikan 

gambar suara atau bunyi yang didengarkan ketika mencari 

gambar.
34

 Kelebihan dari lotto  yaitu pada permainan lotto ini 

dengan bermain lotto yang secara bersamaan atau kooperatif, 

mampu meningkatkan sosial emosional anak ketika bermain.
35

 

Adapun kelebihan media lotto adalah sebagai berikut:  

1) Mampu merangsang perkembangan syaraf kognitif anak. 

2) Mampu mengembangkan kemampuan anak dalam 

memecahkan suatu masalah. 

3) Dapat menjalin kerjasama dan bersosialisasi dengan teman 

kelompoknya saat memainkan media lotto. 

4) Mengembangkan kemampuan anak dalam membedakan 

warna dan yang ada pada media lotto melatih intelektual. 
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5) Mampu mengembangkan edukasi anggota tubuh baik 

tangan atau jari dan mata.  

6) Membiasakan anak bersosialisasi dengan teman-temannya 

karena permainan ini dapat dilakukan perorangan dan 

kelompok.  

7) Seru dijadikan permainan saat ada acara kelompok baik itu 

di sekolah maupun keluarga. 

Selain memiliki kelebihan-kelebihan, media loto juga 

memiliki beberapa kelemahannya yaitu: 

1) Memerlukan banyak waktu untuk membuat media. 

2) Tidak bisa menjangkau sasaran yang besar. 

3) Sasaran didik terbatas pada kelompok dan individu.  

4) Memerlukan pengawasan yang cermat oleh pendidik.
36

 

Kekurangan pada lotto bahwa lotto ini berisikan 

gambar-gambar, hanya dapat dilihat saja melainkan media 

tidak konkrit. Bermain lotto ini dimulai mencampur adukan 

semua kartu lotto kemudian menyusun lotto.
37

 

B. Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Pengertian Anak Usia Dini Anak usia dini ialah 

individu yang memiliki perkembangan dan kebutuhan yang 

berbeda dengan orang dewasa. Bihler dan Snowman dalam 

Diah Arianti menekankan bahawa anak usia dini yaitu berusia 

2,5 tahun sampai 6 tahun. Kalau di Indonesia, anak usia dini 

itu dari lahir sampai usia enam tahun.
38
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Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Perkembangan pendidikan dimulai sejak bayi lahir. Bayi pun 

harus dikenalkan pada orang-orang di sekitarnya, suara-suara, 

benda-benda, diajak bercanda dan bercakap-cakap agar 

mereka berkembang menjadi anak yang normal dan sehat. 

Metode pembelajaran yang sesuai dengan tahun-tahun 

kelahiran sampai usia enam tahun biasanya menentukan 

kepribadian anak setelah dewasa. Pendidikan pada masa ini 

merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan. Di lembaga pendidikan anak 

usia dini para pendidik dituntut harus mengembangkan 

potensi anak, sehingga nantinya anak mampu menghadapi 

persoalan-persoalan kreatif.
39

 

2. Perkembangan Kognitif AUD 

Kognitif seringkali diartikan sebagai kecerdasan 

berpikir. Kognitif adalah pengetian yang luas mengenai 

berpikir dan mengamati, jadi merupakan tingkah laku yang 

mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan atau yang 

dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan.
40

 Kemampuan 

kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan 

individu untuk menghubungkan, menilai dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses 

kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) 
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yang memadai seseorang dengan berbagai minat terutama 

ditunjukkan dengan ide-ide dan belajar.
41

 

Istilah cognitive berasal dari kata cognition yang 

padananya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, 

cognition ialah perolehan, penataan dan penggunaan 

pengetahuan. Selanjutnya kognitif juga dapat diartikan dengan 

kemampuan belajar atau berfikir atau kecerdasan yaitu 

kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep 

baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di 

lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat 

dan menyelesaikan soal-soal sederhana.  

Kognitif sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk mengerti sesuatu. Artinya mengerti menunjukkan 

kemampuan untuk menetap sifat, arti, atau keterangan 

mengenai sesuatu serta mempunyai gambaran yang jelas 

terhadap hal tersebut. Perkembangan kognitif sendiri mengacu 

kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk 

memahami sesuatu. Sementara itu di dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, kognitif diartikan sebagai sesuatu hal yang 

berhubungan dengan atau melibatkan kognisi berdasarkan 

kepada pengetahuan faktual yang empiris.
42

 

3. Karakteristik Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 

tahun 

Piaget menyebutkan bahwa perkembangan kognitf anak 

terdiri dari empat tahap yaitu: 

a) Tahap sensorimotor (0-2 tahun) 

b) Tahap praoperasional (2-7 tahun)  

c) Tahap operasional konkret (7-11 tahun) 
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d) Tahap operasional formal (11-15 tahun)
43

 

Berdasarkan paparan di atas, maka anak usia 5-6 tahun 

berada pada tahap praoperasional. Pada tahap pemikiran 

praoperasional, tahap perkembangan anak dibagi menjadi dua 

sub tahap yaitu sub tahap fungsi simbolis (symbolic function 

substage) yang terdiri dari rentang usia 2-4 tahun dan sub 

tahap pemikiran intuitif (intuitif thought substage) terjadi 

berkisar usia 4-7 tahun. Dengan demikian jika merujuk pada 

pendapat di atas, usia 5-6 tahun berada pada kemampuan 

kognitif praoperasional pada sub tahap pemikiran intuitif. 

Piaget mengidentifikasikan beberapa karakteristik 

kemampuan kognitif praoperasional pada sub tahap intuitif, 

diantaranya:  

a) Anak mulai menggunakan penalaran primitif dan 

ingin tahu jawaban atas semua pertanyaan.  

b) Cara berpikir anak lebih bersifat intuitif dari pada 

logis. Maksudnya, anak mengatakan mengetahui 

sesuatu tetapi mengetahuinya tanpa menggunakan 

pemikiran rasional. 

c) Kurangnya keterampilan konservasi, baik konservasi 

benda cair, konservasi jumlah, bahan, panjang, isi 

dan bidang.  

d) Memiliki rasa ingin tahun yang tinggi atas serentetan 

pertanyaan yang diajukan. 

e) Aktif memperhatikan segala sesuatu tetapi dengan 

rentan atensi yang pendek. 

f) Memiliki daya ingat yang baik. 

Sementara itu, Piaget menyebutkan bahwa karakteristik 

perkembangan kognitif pada fase praoperasional, diantaranya 

adalah :  
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a) Cara berpikir anak bersifat konkret. 

b) Anak mampu menghubungkan sebab-akibat yang 

tampak secara langsung. 

c) Cara berpikir anak bersifat transduksi, yaitu 

pengambilan keputusan dengan menghubungkan 

benda-benda yang baru dipelajari berdasarkan 

pengalaman berinteraksi dengan benda-benda 

sebelumnya. 

d) Masih sulit membuat generalisasi atau menarik 

kesimpulan. 

e) Memiliki cara berpikir sinkretik (gila). Istilah ini 

dipakai karena cara berpikir anak tidak masuk akal 

atau gila bagi orang dewasa, terutama yang terkait 

dengan sebab akibat. 

f) Kurangnya keterampilan konservasi. 

Selain itu menurut Piaget perkembangan kognitif pra-

operasional yaitu menggunakan simbol, memahami identitas, 

memahami sebab akibat mampu mengklasifikasi, memahami 

angka, empati dan teori, pikiran.
44

 

 

C. Pengaruh Media Lotto Warna Terhadap Kemampuan 

Kognitif 

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis ketika 

pembelajaran berlangsung, pada saat guru mengadakan tanya 

jawab tentang macam-macam warna anak kesulitan dalam 

menjawab dan membutuhkan bantuan. Selain itu, anak juga 

tidak bisa menjawab dan menjelaskan macam-macam warna 

yang ada pada gambar. Menurut kepala sekolah, gaya guru 

dalam menyampaikan materi pun dianggap kurang maksimal 
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karena tidak adanya media yang dapat menarik perhatian 

anak.
45

 

Media mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran, khusunya dalam kegiatan pembelajaran untuk 

anak usia dini. Kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara 

harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan 

dengan penerima. Sedangkan Gagne menyatakan bahwa 

media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Dari beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian media 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari 

pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat 

merangsang siswa untuk belajar sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran. Media yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa media visual yaitu media lotto warna. Pengertian lotto 

warna adalah permainan untuk anak usia 4 tahun ke atas 

dibuat dari triplek atau dupleks yang terdiri dari papan lotto 

berukuran 17,5 cm x 17,5 cm, 9 kartu lotto yang terdiri dari 9 

macam warna Karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah 

kelompok A maka warna pada kartu lotto hanya terdiri dari 3 

warna primer yaitu merah, kuning dan biru. Pengenalan 

konsep warna sangat penting sejak anak masih dalam tahap 

usia dini. Karena berbagai macam warna dijumpai anak dan 

anak akan belajar sesuai dengan tahapan perkembangan dan 

tingkat kesulitan yang berbeda. Menurut Soewignjo 

pengertian warna dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara 

subyektif (secara psikologis) dan secara obyektif (secara 

fisik). Secara subyektif warna diartikan sebagai bagian dari 

pengalaman indra penglihatan. Sedangkan secara obyektif 
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warna diartikan sebagai hasil dari panjang gelombang cahaya 

yang dipancarkan. 
46

 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para guru, 

anak mengalami kesulitan dalam mengingat macam-macam 

warna dari penjelasan guru karena guru hanya menjelaskan 

tanpa menggunakan media yang menarik sehingga dalam 

memecahkan masalah ketika anak dihadapkan untuk 

mengklasifikasikan macam-macam warna yang dijelaskan 

guru, anak masih mengalami kesulitan. Pengenalan macam-

macam warna melalui media sederhana berupa potongan 

kertas karton yang dilapisi dengan kertas origami dan diberi 

pegangan dari stik es krim juga kurang menarik minat. 

Sehingga setelah media tersebut digunakan, anak-anak masih 

belum mampu memahami konsep warna dengan baik.  

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang teori 

warna, salah satunya teori warna menurut Brewster yang 

mengemukakan bahwa warna secara umum digolongkan ke 

dalam tiga kelompok utama, yaitu: a. Warna primer (merah, 

biru dan kuning) b. Warna sekunder (warna hasil dari 

campuran seimbang antara warna primer seperti warna ungu = 

merah + biru, orange = merah + kuning, dan hijau = kuning + 

biru). c. Warna tersier (warna hasil campuran warna sekunder) 

Pengenalan warna pada anak termasuk dalam 

pengembangan kemampuan kognitif, dimana dalam Permen 

No. 58 Tahun 2009 dijelaskan bahwa mengklasifikasikan 

benda berdasarkan bentuk, warna dan ukuran termasuk dalam 

aspek perkembangan kognitif. Pengertian kognitif menurut 

Susanto adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan 
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individu untuk menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa.
47

 

Hal ini berdampak pada kemampuan anak dalam 

menjawab pertanyaan masih perlu bantuan. Mereka kurang 

paham dengan penjelasan guru karena jarang diajak praktek 

langsung. Anak hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

sehingga proses penyerapan informasi dari kegiatan yang 

dilakukan anak kurang maksimal. Sedangkan pada dasarnya 

apa yang mereka dapatkan melalui rangsangan dari panca 

inderanya dapat menambah pengetahuan anak dengan lebih 

cepat.
48

 Dalam hal tersebut media lotto warna sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan kognitif peserta didik.  

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Oleh karena itu masih perlu diuji kebenarannya. “Hipotesis 

dapat diartikan suatu jawaban sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul”.
49

 Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara 

dari sebuah penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan 

oleh peneliti adalah terdapat pengaruh media lotto warna 

terhadap kemampuan kognitif anak usia dini di TK PGRI 

Candimas Lampung Utara.  

                                                             
47

 Putri, N. L. S. L., Pudjawan, K., Ujianti, P. R., & Psi, S. (2016). 

Penerapan Metode Bermain Berbantuan Media Lotto Untuk Meningkatkan 

Perkembangan Kognitif. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha, 4(2). 
48

 Harisa, R., Alim, M. L., & Anggraini, V. (2018). Meningkatkan 

Kemampuan Kognitif dalam Mengenal Warna Melalui Media Lotto. Aulad: 

Journal on Early Childhood, 1(1), 78-84. 
49

 Ningrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan 

Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X 

Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017”,  JURNAL 

PROMOSI Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro 5, no. 1 (2017): 148. 



57 

 
DAFTAR RUJUKAN 

 

Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana 

Perdana Media Group), 2011.  

Aidil Saputra, “Pendidikan Anak Pada Usia Dini,” Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Agama Islam 10, no. 2 (2018): 192 

Aisyah Siti dkk. (2008). Perkembangan dan Konsep Dasar 

Pengembangan Anak Usia Dini. Jakarta:Universitas Terbuka 

Andi Agustiani dan JaneM Moneva, Keterampilan Sosial Anak Usia 

Dini, (Tasikmalaya : Edupublisher, 2019),11 

Arief S. Sadiman, dkk (2017) Media Pendidikan: Pengertian, 

Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Edisi Pertama. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada 

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013) 

Azhar Arsyad. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Azhar, Arsyad. 2016. Media Pembelajaran. Jakarta : PT Rajawali 

Pers,  

Badru Zaman, Media dan Sumber Belajar TK (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2013), 

Dadan Suryana, Dasar-Dasar Pendidikan TK, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2012), hlm. 1.5-1.7 

Data Penilaian Harian oleh Guru Kelas di TK PGRI Candimas 

Lampung Utara, 17 Januari 2022. 

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta : Gema 

Insani, 2009)h.412 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Eliyawati, Cucu, 

Pemilihan dan Pengembangan Sumber Belajar untuk Anak 

Usia Dini, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005) 

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi 3. Jakarta : Balai Pustaka 

Dewi, A. A. G. I., Kristiantari, R., & Suara, M. I. (2015). Penerapan 

Model Pembelajaran Think Pair Sharae Berbantuan Media 

lotto Warna dan Bentuk untuk Meningkatkan Perkembangan 



58 
 

Kognitif Anak Kelompok B3. E-Journal PG-Paud Universitas 

Pendidikan Ganesha, 3(1). 

Dwiloka, Bambang & Rati Riana, Teknik Menulis Karya Ilmiah 

(Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan), 

Rineka Cipta, Jakarta, 2005 

Et All Dianne E. Papalia, Human Development (Psikologi 

Perkembangan) (Jakarta: Kencana, 2010). 324 

Fitria Maharani, Rukayah, Siti Kamsiyati,. “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Mengenal Bilangan Melalui Penggunaan Media 

Lotto Warna  Pada Anak.” 

Haningrum, Febri YR . &  Madechan, “Pengaruh Bermain Lotto 

Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Autis Di SDLB Bhakti 

Wiyata Surabaya” 2015. 

Khadijah. (2016). Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Medan: 

Perdana Publishing 

Lola Monika Sari dan Marlina Marlina. (2021). Efektivitas Bermain 

Lotto untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar bagi Anak 

ADHD. Jurnal Basicedu Vol.5 (No.1) 

Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), hal. 131 

Musfiroh, T. Pengembangan Kecerdasan Majemuk. (Jakarta : 

Universitas Terbuka, 2014), 1-4 

Ni Wayan Emayani dkk, “Penerapan Metode Bermain Berbantuan 

Media Lotto Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Pada 

Anak” e-Journal Pendidikan Anak Usia Dini Universitas 

Pendidikan Ganesha 4,  No. 1 (2016) 

Nilawati Tadjuddin, Analisis Melejitkan Kompetensi Emosional Anak 

Usia Dini., I (Harakindo Publishing, 2013). 

Ningrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan 

Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi 

Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun 

Pelajaran 2016/2017”,  JURNAL PROMOSI Jurnal 

Pendidikan Ekonomi UM Metro 5, no. 1 (2017) 

Niputu Laris, I Wayan Suwarta, Luh Ayu Tirtayani. Pemanfaatan 

Media Lotto Untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif 

Anak Kelompok A Di Paud Santi Kumara. e-Journal PG-

35 



59 

 
PAUD Universitas Pendidikan Ganesha. (Volume 2 No 1 

Tahun 2014) 

Puspitasari, Ratna Nila., “Pengaruh Media Loto Warna Dan Bentuk 

Terhadap Pemahaman Geometri Anak Kelompok B”. Jurnal 

PG-PAUD Trunojoyo (Volume 3 No. 2 Tahun 2016, hal 79-

162) 

R. Ratika Zahra, Nofha Rina. “Pengaruh Celebrity Endorser Hamidah 

Rachmayanti Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online 

Shop Mayoutfit Di Kota Bandung”.  Jurnal Lontar R Vol. 6 

(No 1) 

Rejeki, Wahyuni., “Pengembangan Media Lotto Dalam Meningkatkan 

Kemampuan      Bahasa Reseptif Di TK Masyitoh 3 

Padangjaya.” 2019. 

Rezeki Amaliah. “Hasil Belajar Biologi Materi Sistem Gerak Dengan 

Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating 

Trio Exchange (Rte) Pada Siswa Kelas Xi Sman 4 

Bantimurung”. Jurnal Dinamika : Vol. 08. (No.1) 

Santrock, Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup Jilid. 

I (Alih Bahasa: Juda Damanik dan Achmad Chusairi), 

(Jakarta: Penerbit Erlangga), 2007 

Sisca Asria Sukarelawanto dan Julianto, “Pengaruh Penggunaan 

Media Lotto Warna Terhadap Kemampuan Kognitif Pada 

Anak Kelompok A” 

Soemiati Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah, (Jakarta: Pusat 

Perbukuan Depdikbud dan PT Rieneka Cipta), 2003 

Sofiah, S., Kustiono, K. and Awalya, A. 2019. Development of 

Cooperative Learning Model Assisted by Lotto Educative 

Media to Improve Emotional Social Early Childhood. Journal 

of Primary Education. 8, 7 (Sep. 2019), 39-47 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi, (Bandung: 

Alfa Beta, 2010), hal. 14 

Sugiyono. Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D). (Bandung: Alfabeta, 2010) 



60 
 
Sugiyono. Metode Penelitian,Prof Doctor Sugiyono, Metode 

Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, 2nd ed., 

2020. 

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & B, 

Bandung: Alfabeta. Spector, I, Bertram & Zartman, William, 

I, 2003, Post-Agreement Negotiation Getting It Done and 

International Regimes,Washington, United States Institute of 

Peace. 

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal. 137 

Undang-Undang Sisdiknas, ( Fokusindo Mandiri,2012) 

Yogawati. (2017). Bermain Lotto (Tebak Suara) Terhadap 

Konsentrasi Belajar Anak Autis Di Sekolah Dasar Luar 

Biasa. 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


