
��

�

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tua menyadari bahwa pada hakekatnya anak adalah 

amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayakan pada dirinya untuk 

dijaga amanat itu dengan baik maka setiap orang tua wajib mengasuh dan 

mendidik anak-anaknya dengan baik agar mereka menjadi generasi yang 

berakhlak mulia, generasi penerus yang dapat mengangkat harkat dan 

martabat bangsa serta menjunjung tinggi nilai agama. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan non 

formal yang disejajarkan dengan Taman Kanak-kanak sebagai lembaga 

pendidikan prasekolah. Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 berisi 

tentang sistem pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa : “Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

(Standar Nasional, 2006). Pendidikan di dalam lingkungan keluarga 

merupakan pendidikan yang paling dasar, karena lingkungan itulah yang 

pertama kali dikenal anak. Akan tetapi pada saat usia 4 tahun anak mulai 

kurang puas hanya bersama dengan keluarganya saja dan ingin memperluas 
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pergaulan dengan anggota masyarakat terdekat, yang mempunyai nilai 

pendidikan non formal yang dikenal dengan nama PAUD. 

Kehidupan masa kecil anak mempunyai pengaruh besar dalam 

kehidupan anak di hari kemudian, demikianlah prinsip yang dipegang oleh 

tenaga pendidikan di Taman Kanak-kanak sehingga berbagai macam 

pendidikan dan usaha membantu anak untuk dapat mencapai tujuan hidup 

atau perkembangan apapun yang dilakukan oleh guru Taman Kanak-kanak. 

Karena dunia anak adalah dunia bermain, maka dalam lembaga pendidikan 

anak usia dini diberikan pelajaran yang dapat merangsang jiwa anak yaitu 

dengan bermain. Permainan pada anak PAUD mempunyai pengaruh pada 

perkembangan pribadi anak itu sendiri harus menguasai permainan tertentu. 

Salah satu kelemahan pelayanan adalah kurangnya alat permainan di 

PAUD. Untuk itu guru mampu mengadakan eksplorasi perencanaan dan 

mengimplementasikan penggunaan alat bermain. Pendidikan berperan dalam 

memupuk dan mengembangkan permainan anak khususnya anak PAUD. 

Program kegiatan belajar di PAUD merupakan kegiatan belajar dalam rangka 

pengembangan kemampuan dasar meliputi permainan, daya pikir, bahasa, 

ketrampilan dan jasmani. Pengembangan cipta bertujuan untuk membuat anak 

mampu dalam bertutur kata, berfikir, serta berolahraga tubuh sebagai latihan 

motorik halus dan motorik kasar. 

Semakin disadari perlunya langkah-langkah konkret untuk 

mengembangkan kognitif anak sejak dini. Kebutuhan akan kognitif dalam 

penyelenggaraan pendidikan dewasa ini, dirasakan merupakan kebutuhan 
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setiap anak. Dalam masa pembangunan dan era yang semakin mengglobal 

dan penuh persaingan ini setiap individu dituntut untuk mempersiapkan daya 

pikir agar mampu menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Oleh karena 

itu, pengembangan kognitif yang pada dasarnya ada pada setiap manusia 

terlebih pada mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa 

perlu dimulai sejak usia dini. Baik itu untuk perwujudan diri secara pribadi 

maupun untuk kelangsungan kemajuan bangsa. 

Namun yang sekarang terjadi adalah kondisi orang tua modern di 

mana mereka menghadapi situasi yang kompetitif dan mereka berupaya agar 

anak-anak mereka bisa unggul dengan persiapan sejak dini. Oleh karena itu 

para orang tua lebih mengedepankan perkembangan otak. Begitu anak-anak 

mulai bicara, sebagian orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke 

kelompok bermain dan taman kanak-kanak yang menawarkan pelajaran 

aritmatika dan berbagai matematika dasar lainnya. Ini membuat anak-anak 

dibuat tergesa-gesa dan mereka pun kehilangan masa kecil. Hal ini juga 

didukung oleh konsep orang tua tentang anak yang pandai, dimana orang tua 

masih menganggap anak yang pandai adalah anak yang dapat menguasai 

semua mata pelajaran dan mempunyai nilai akademis yang memuaskan. 

Terkadang orang tua tak segan-segan mengeluarkan biaya lebih untuk dapat 

mengikutsertakan anaknya dalam pelajaran tambahan, dengan harapan dapat 

menunjang nilai akademisnya. 

Betapapun pentingnya belajar awal pada usia prasekolah, bermain 

kreatif juga kurang maknanya. Dalam proses belajar kreatif digunakan baik 
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proses berfikir divergen (proses berfikir yang menghasilkan banyak ide-ide 

pemecahan masalah) maupun proses berfikir konvergen (proses berfikir 

mencari jawaban tunggal yang paling tepat) (Munandar, 2001:7). Dikatakan 

oleh Mulyadi (2004:56) bahwa masa usia prasekolah adalah tahun-tahun 

paling efektif dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan kognitif. 

Bermain adalah awal timbulnya ide-ide, karena dalam kegiatan yang 

menyenangkan, anak dapat mengungkapkan gagasan-gagasan secara bebas 

dalam hubungannya dengan lingkungan. Oleh karena itu kegiatan tersebut 

dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan daya pikir 

anak. Berdasarkan hasil riset Galton (dalam Akbar, 2001) “Menyatakan 

bahwa daya pikir/ kognitif anak dapat dipacu melalui lingkungan sejak usia 

muda”. Daya pikir dalam kehidupan anak dapat terlihat pada satu anak 

bermain. Demikian juga, pernyataan senada yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2004:60) daya pikir anak usia dini tidak bisa dilepaskan dari faktor bermain. 

Kehidupan bermain adalah kehidupan anak-anak. Bermain memberikan 

kesempatan pada anak-anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan 

kreatifnya, dan memunculkan ide-ide juga kesempatan untuk merasakan 

obyek-obyek dan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan cara-cara baru. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, mengembangkan kognitif dibutuhkan 

intensitas bermain yang baik dan berkualitas dalam merangsang imajinasi 

untuk mengembangkan daya pikir karena proses-proses mental yang 

dikembangkan sejak usia dini akan menjadi bagian menetap dari individu dan 
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akan memberikan dampak-dampak terhadap perkembangan intelektual 

selanjutnya. 

Bermain bagi anak merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam 

metode perkembangan yang meliputi dunia fisik, sosial, dan sistem 

komunikasi. Dalam pasal 31 konferensi hak-hak anak (1990) disebutkan : 

“Hak anak untuk beristirahat, bersantai, bermain dan turut serta dalam 

kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan 

dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni”. 

Salah satu bentuk permainan yang meningkatkan kognitif anak adalah 

permainan balok, dimana anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan 

daya imajinasinya. Jenis permainan balok yang populer adalah membuat 

sesuatu dan menggambar. Membuat sesuatu misalnya dari balok, kayu, bisa 

berwarna atau tidak berwarna dan lain sebagainya. Anak-anak akan sangat 

sibuk dengan membuat hal yang baru seperti dengan menggunakan balok-

balok, logo dan lain-lain. Dengan bermain konstruktif balok anak tidak akan 

bosan-bosannya menggabungkan dan menyusun bentuk-bentuk kombinasi 

yang baru dengan alat permainannya. Permainan konstruktif balok yang 

dipentingkan adalah hasilnya dan kesenangan. Permainan ini juga tidak akan 

membuat anak menjadi malas, karena dalam permainan ini anak terus 

menggunakan daya imajinasinya untuk menghidupkan permainan ini dengan 

membuat hal-hal yang baru dan unik. Anak yang kreatif menghabiskan 

sebagian besar waktu bermain untuk menciptakan sesuatu yang orisinil dari 

mainan-mainan dan alat bermain, sedangkan anak tidak kreatif akan 
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mengikuti pola yang sudah dibuat orang lain (Hurlock, 1996). Jenis 

permainan konstruktif disini yang akan digunakan adalah balok. Dengan 

bermain balok anak tidak akan bosan-bosan untuk menggabungkan dan 

menyusun bentuk-bentuk kombinasi yang baru. 

TK ABA Gading III Klaten Utara merupakan tempat peneliti 

melakukan penelitian. Disini peneliti melakukan penelitian tentang 

peningkatan kognitif. TK ABA Gading III Klaten Utara khususya kelompok 

B ini kebanyakan anaknya pasif, kemampuan daya pikir masih kurang, dalam 

pembelajaran anak-anak selalu meminta contoh pada gurunya sehingga anak 

kurang aktif dan kreatif. 

Hal ini disebabkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

cenderung membosankan dan monoton, karena guru kelas dalam 

pembelajarannya hanya menggunakan buku-buku kegiatan dan majalah. 

Penyebab lain dari kurangnya daya pikir anak TK ABA Gading III Klaten 

Utara adalah karena media pembelajaran yang digunakan untuk 

meningkatkan daya pikir anak masih kurang memadai. 

Permasalahan yang terjadi pada anak kelompok B TK ABA Gading 3 

adalah rendahnya kognitifnya. Hal lain dapat dilihat pada kondisi awal 

dimana dalam pembelajaran di kelas dari 16 anak kelompok B TK ABA 

Gading 3 Klaten baru 6 anak atau 40% yang mampu, sedangkan 10 anak 

lainnya atau 60% belum mampu, menjadi pendorong bagi guru untuk 

mengadakan perbaikan pembelajaran agar kemampuan anak dalam 

pembelajaran dapat meningkat. Adapun strategi yang diterapkan agar anak 
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menjadi mampu adalah dengan menggunakan pembelajaran dengan 

permainan konstruktif balok. 

Peneliti ingin membantu dan memberi solusi pada guru di TK ABA 

Gading III untuk memunculkan dan meningkatkan kognitif anak didik dengan 

memberi kegiatan yang menyenangkan dan disenangi oleh anak yaitu berupa 

permainan konstruktif. Balok permainan konstruktif yang digunakan peneliti 

yaitu menggunakan balok, karena selama ini metode tersebut belum pernah 

digunakan guru TK ABA Gading III Klaten Utara dalam menumbuhkan 

kognitif anak didiknya. Permainan balok ini menjadi salah satu alternatif 

metode untuk merangsang kemampuan kognitif anak. 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengambil judul “Peningkatan Kemampuan Kognitif Melalui Permainan 

Kontsruktif Balok pada Anak Kelompok B di TK ABA Gading III 

Klaten Utara”.�

 

B. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini membahas tentang “Peningkatan Kognitif Anak Melalui 

Permainan Kontsruktif Balok”, karena terlalu luas cakupan masalah maka 

peneliti membatasi penelitian ini di TK ABA Gading III Klaten Utara. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam 

penelitian ini memunculkan perumusan masalah : 
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Apakah melalui permainan konstruktif balok dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak kelompok B di TK ABA Gading III Tahun Ajaran 

2010/2011? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, tujuan 

penelitian adalah : 

- Untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif melalui permainan 

balok pada anak kelompok B di TK ABA Gading III Klaten. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Ada dua yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan pengetahuan atau teori baru tentang peningkatan 

kognitif anak melalui permainan konstruktif balok. 

b. Menambah wacana manfaat permainan konstruktif balok dalam 

mengembangkan kognitif anak. 

c. Sebagai dasar dalam pemilihan jenis permainan yang dapat 

meningkatkan kognitif anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai dasar dalam penyediaan sarana prasarana pembelajaran. 
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b. Bagi Guru 

Menjadi acuan bagi guru dalam memilih permainan pendidikan, 

diantaranya permainan konstruktif balok untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif. 

c. Bagi Anak 

1. Suasana pembelajaran menyenangkan bagi anak, karena anak 

dilibatkan sehingga kemampuan kognitif anak meningkat. 

2. Meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui bermain balok 


