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A. Pengertian dari Kognitif  
 
Cognitive ability/intelligence: 
“Adaptive behavior of the individual usually characterized by some element of problem 
solving and directed by cognitive processes and operations.” (Estes, 1982) 
 Tingkah laku adaptif dari individu yang umumnya didasari oleh beberapa elemen 
pemecahan masalah dan diarahkan oleh proses kognitif dan pengoperasiannya. 
 
Cognitive ability mencakup 3 unsur yaitu: 
•The ability to deal with abstraction 

Kemampuan menghadapi masalah abstrak seperti gagasan, simbol, hubungan, konsep, 
prinsip 

•The ability to solve problems 
Menangani situasi baru, tidak sekedar membuat respon terlatih terhadap situasi yang 
sudah dikenal (familiar) 

•The ability to learn 
Terutama memahami dan menggunakan simbol-simbol abstrak seperti simbol verbal 
dll. (Gage & Berliner, 1998) 

 
Menurut Bloom, Ranah Kognitif memiliki tahapan sebagai berikut: 
–Mengingat 
–Memahami 
–Mengaplikasikan 
–Menganalisa 
–Mengevaluasi 
–Menciptakan (kreativitas) 
 
B. Teori perkembangan Kognitif 
 
VIGOTSKY 
•Mengatakan bahwa perkembangan anak tidak lepas dari lingkungan dan budaya yang 
membentuknya 
 
•Anak memiliki kemampuannya sendiri yang disebut 
Child’s actual developmental level (level 1) 

Yaitu kemampuan problem-solving anak yang bekerja tanpa bimbingan orang 
dewasa 
Potential development under optimum circumstances  learning with a competent 
nurturing mediator.(MLE – Mediated Learning Experience) (level 2) 
 Yaitu kemampuan anak setelah adanya “directed learning” dibawah bimbingan 
orang dewasa (mediasi yang menginterpresi lingkungan) 
 
 Perbedaan antara “Level 1” dan “Level 2” disebut “ZONE OF PROXIMAL 
DEVELOPMENT (ZPD)” 
 Agar efektif, pengajaran harus diarahkan ke ZPD – yaitu diatas “actual developmental 
level” anak dan bertujuan mengembangkan fungsi-fungsi dalam ZPD.      
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JEAN PIAGET 
–Fokus pada perkembangan kemampuan anak dalam memaknakan dunia sekitarnya 
 
–Piaget menyebut konsep anak akan dunia sebagai SCHEME 
 
–Untuk mengenali dunia anak menggunakan asimilasi untuk memahami konsep baru 
(contoh: hewan kaki empat adalah sapi) dan ketika ia harus memodifikasi scheme yang 
dimiliki maka ia akan menggunakan akomodasi (contoh: Melihat kuda...hewan kaki 
empat tidak hanya sapi tapi juga kuda)  
 
Piaget’s Stages & Developmental Process 
 
SENSORIMOTOR 
•Ketika anak berada pada usia 0-2 tahun 
 
•Anak belajar dengan menggunakan kemampuan sensori dan motor (tidak melibatkan 
bahasa) 
 
•Rangsangan kognitif bersumber dari keinginan anak mengenali lingkungan 
 
•Fase ini anak berespon dengan gerakan refleks, atau scheme yang sudah terbentuk. Anak 
mulai membentuk representasi mental, mengingat kejadian-kejadian dalam pikirannya, 
dan menyelesaikan masalah dengan uji coba dalam pikirannya. 
 
•Fase ini dibagi dalam 6 sub tahapan yang menunjukkan tingkah laku yang lebih 
kompleks dari tahap sebelumnya:  
 
1. Simple reflexes 

Menghisap, menangis, menoleh pada arah suara. 
2. Primary Circular Reactions 

Bayi melakukan pengulangan tindakan yang berkaitan dengan tubuhnya 
Mulai mengkoordinasikan kemampuan visual dengan sensorimotor scheme 
3. Secondary Circular Reactions 

Pengulangan tindakan yang berdampak pada lingkungannya 
4. Coordination of secondary schemes 

Koordinasi yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu 
Bayi mulai dapat menirukan mimik atau suara yang sebelumnya diabaikan 

5. Tertiary circular reactions 
Adaptasi terhadap scheme yang telah dimiliki pada situasi yang baru 
Pemecahan masalah dengan menggunakan trial and error  

6. Invention of new means through mental combinations 
Transisi dari perkembangan sensorimotor ke perkembangan simbol (bahasa) 
Pemecahan masalah dengan menggunakan trial and error secara mental 
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PRE-OPERATIONAL 
•Ketika anak berusia 2-7 tahun 
•Fase ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu: 
–Symbolic Function Substage (2-4) 
–Intuitive Thought Substage (4-7) 
•Fase ini ditandai dengan manipulasi simbol secara mental yang belum fleksibel dan 
irreversible 
 
a. Symbolic Function Substage (2-4) 
•Mulai menggunakan bahasa sederhana untuk mengembangkan konsep/pengertian 
(symbolic function) 
•“self centered”, belum mampu memandang dunia dari sudut pandang orang lain 
(egocentrism) 
•Mengalami kebingungan untuk membedakan realita dan non realita (misalnya mimpi) 
•Dapat mengklasifikasi objek atas dasar satu ciri yang menonjol 
•Belum mampu mengerti bahwa objek yang memiliki persamaan dalam satu segi dapat 
menunjukkan perbedaan dalam segi-segi lainnya 
 
b. Intuitive Thought Substage (4-7) 
•Anak mampu mengelompokkan benda-benda ke dalam kategori meskipun belum tentu 
menyadarinya (intuitive)  
•Mampu memahami hubungan logika yang meningkat dalam kompleksitas 
•Mampu mengerjakan tugas yang melibatkan konsep angka 
•Mulai memahami prinsip konservasi: 
  mass  - 5 tahun 
  weight  - 6 tahun 
  volume- 7 tahun 
•Inability to reverse operations 
 
C. Aspek yang perlu diperhatikan 
 
Jika anak usia di atas 1 tahun belum mampu memahami perintah sederhana, luangkan 
waktu lebih banyak untuk menstimulasi si kecil 
 
Jika pada usia 2-3 tahun anak belum mampu menyebutkan nama-nama benda yang sering 
digunakannya atau tidak menggunakan mainan sesuai dengan fungsi sesungguhnya, 
luangkan waktu lebih banyak untuk menstimulasi si kecil. Jika belum mampu bermain 
“pura-pura”, belum mulai berbagi mainan dengan teman, dan belum berhasil toilet 
trainingnya. 
 
D. Permainan untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak 
 
Permainan Anak Usia 1-2 tahun 

 Bermain air atau pasir 
 Kubus atau Balok Susun 
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 Memasukkan keping bentuk ke papan bentuk 
 Menghitung jumlah mainannya 
 Menunjukkan letak anggota tubuh (kepala, pundak, lutut, kaki) sesuai perintah 
 Mencari mainan yang hilang 
 Menunjukkan letak benda 
 Menyebutkan benda-benda sesuai perintah 
 Menggambar (Krayon dan pensil) 
 Mainan dorong tarik 
 Puzzle 
 Buku 
 Boneka 
 Mainan yang ditunggangi 
 Menyusun gelang 
 Perangkat alat pukul 

 
Permainan Anak Usia 2-3 tahun 
 

 Menggambar 
 Papan tulis dan spidol/kapur 
 Pipa gelembung 
 Peralatan rumah (bermain khayal) 
 Alat musik dan kotak musik 
 Tokoh mainan (bermain khayal) 
 Papan Berlubang (Mengelompokkan barang) 
 Boneka 
 Telepon 
 Gasing 
 Alat transportasi mainan 
 Kereta  
 Manik-manik kayu 

 
Permainan Anak Usia 3-5 tahun 

 Perlengkapan seni 
 Bola dan bola kain yang berisi biji-bijian 
 Manik-manik 
 Balok-balok 
 Buku 
 Mainan konstruksi 
 Boneka dan tokoh aksi 
 Peralatan masak mainan 
 Musik dan alat musik 
 Orang-orangan dan perangkat mainan 
 Puzzle 
 Kotak pasir dan mainan luar ruangan 
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 Boneka binatang 
 Alat transportasi mainan 
 Sepeda roda tiga 

 
Permainan Anak Usia 5-7 tahun 

 Lompat tali 
 Layang-layang 
 Alat musik 
 Permainan non elektronik 
 Boneka tangan dan boneka bertali 
 Puzzle 
 Games komputer 
 Perkakas 
 Alat transportasi mainan 
 Peralatan seni 
 Sepeda 
 Buku 
 Mainan konstruksi  
 Boneka orang, rumah boneka 
 Boneka aksi, penolong masyarakat 
 Permainan elektronik 

 
E. Manfaat TV untuk pengembangan aspek Koginitf  
  
TV dapat bermanfaat jika kita... 

 Menonton program TV edukasi 
 Menyeleksi program TV (tidak semua karton layak ditonton) 
 Jadwal yang seimbang antara menonton TV dan aktivitas lainnya 
 Tentukan batas waktu mingguan 

 
Menghadapi program TV dengan kekerasan 

 Tonton setidaknya satu sesi dari film yang anak anda tonton 
 Bila ada adegan kekerasan, diskusikan dengan anak (tentang kenapa terjadi, rasa 

sakit, dan ada cara lain menyelesaikan masalah selain kekerasan) 
 Jelaskan adegan kekerasan di TV adalah palsu/rekayasa 
 Dorong anak untuk menonton acara dimana tokohnya saling menolong, peduli 

dan bekerja sama dengan lingkungannya 
 
Mengaplikasikan TV pada situasi nyata 

 Meminta anak untuk membandingkan apa yang ditonton dengan sesuatu yang 
anak sudah kenali sebelumnya (baik dari pengalaman atau apa yang sudah 
dipelajari) 

 Jelaskan pada anak apa yang nyata dan rekayasa pada acara TV  
 Gunakan TV untuk menjelaskan mengenai norma dan nilai, terutama yang terkait 

dengan Obat-obatan dan minuman keras 
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Memahami Iklan 

 Jelaskan Iklan bertujuan untuk menjual produk 
 Saat belanja tunjukkan bahwa misalnya robot yang di TV tampak besar dan 

mampu berlari dengan cepat, sebenarnya berukuran kecil dan tidak bergerak 
 Bicarakan tentang nutrisi yang ada pada jenis makanan yang diiklankan 

 
F. Manfaat Video Games untuk pengembangan aspek kognitif 
 
–Pilih Jenis Video Games yang dimainkan, jenis video games yang menuntut strategi 
penyelesaian masalah dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak 
 
–Laki-laki dan perempuan yang dilatih bermain video game selama 1 (satu) bulan 
menunjukkan peningkatan pada tes ingatan, dan kemampuan melakukan berbagai tugas 
(multi-task). 
 
–Video game dapat membuat pemainnya mempertajam cara pikir mereka. 
 
–“Bermain video game dengan anak-anak mereka juga merupakan suatu ide yang sangat 
baik”. 
 
–Interaksi sosial bersamaan dengan latihan fisik serta tantangan intelektual juga dapat 
meningkatkan kemampuan kognitif pada orang tua. 
 
- Perhatikan waktu yang digunakan untuk bermain video games 
 
G. MENTAL RETRADATION 
Ketidakmampuan yang disebabkan oleh limitasi potensi kecerdasan 
IQ = kurang dari 70 
Ketidakmampuan ini ditunjukkan pada masa perkembangan antara masa konsepsi dan 
dewasa kurang lebih 18 tahun 
  
Cultural-familial retardation 
 Anak yang secara biologis memiliki potensi kecerdasan yang normal namun karena 
kurangnya stimulasi menjadi kurang berkembang sesuai dengan usianya 
 
H. Tips untuk mendukung perkembangan kognitif 
–STIMULASI, STIMULASI, STIMULASI 
–Perkembangan fisik 

–Perkembangan bahasa 
 
RECIPE for 0-2 years old 
•Kenalkan bayi dengan beragam  benda dan suara 
•Sempatkan membacakan buku pada bayi 
•Bermain bersama dengan mereka  
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•Bawa mereka pada perjalanan yang menstimulasi (bahkan ke supermarket dapat menjadi 
perjalanan yang menstimulasi) 
•Beri kesempatan anak untuk bermain dengan teman 
 
RECIPE for 2-7 years old 
•Beri kesempatan pada anak untuk bermain “pura-pura” misalnya rumah-rumahan. 
•Ikutkan anak pada early childhood education  
•Manfaatkan televisi untuk mengenalkan anak pada dunia 
•Gunakan contoh konkrit untuk mengajarkan konsep yang baru, mulailah dengan sekitar 
lingkungan rumah 
•Jelaskan fungsi dari benda yang kita kenalkan 
•Beri kesempatan anak untuk mengeksplor lingkungannya 
 
I. Masalah yang berkaitan dengan aspek kognitif 
•Kesulitan belajar 
–Hiperaktif 
–Add 
–Adhd 
•Motivasi 
–Malas 
–Tidak percaya diri 
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