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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan anak usia yang berada pada jalur pendidikan formal. Pendidikan di 

Taman Kanak-Kanak terbagi dalam lima lingkup perkembangan yaitu nilai-nilai 

agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa dan social emosional. Lingkup 

perkembangan kognitif terdiri dari pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, 

warna, ukuran dan pola serta konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf. 

Perkembangan berpikir anak Taman Kanak-Kanak sangat pesat. 

Perkembangan intelektual anak yang sangat pesat terjadi pada usia 0 sampai 4-6 

tahun. Masa Taman Kanak-Kanak itu disebut masa peka belajar. Amsa peka adalah 

masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 

stimulan yang diberikan. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar 

pertama dalam pengembangan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. 

Taman Kanak-Kanak sebagai bagian dari pendidikan usia dini, 

mengemban tiga fungsi utama dalam pendidikan yaitu mengembangkan potensi 

kecerdasan anak, penanaman nilai-nilai dasar, dan pengembangan kemampuan 

dasar. 
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Pada dasarnya setiap individu berbeda satu dengan yang lain setiap individu 

akan mempertahankan hidup dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dengan cara berbeda dan memiliki ciri dan gaya belajar yang tidak 

sama. Setiap anak memiliki laju dan kecepatan belajar yang berbeda, di sekolah 

ataupun di rumah perlu memperlakukan anak yang memang berbeda itu dengan 

berbeda pula. Anak didik perlu mendapat kesempatan untuk mengembangkan aspek 

kecerdasan seperti kecerdasan special, maksimal kinestik, naturalistik, intrapersonal 

dan interpersonal. 

Bagi pendidik adalah mengkondisikan pembelajaran yang kondusif untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kadar kecerdasan yang 

dimiliki oleh setiap anak. Dalam multiple intellegense cara belajar anak dapat 

menggunakan intelegensinya berbeda guna mempelajari sebuah keterampilan atau 

konsep. 

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu mengembangkan 

seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral dan agama 

secara optinal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif (Mastuti, 2005 : 6). 

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai peranan yang sangat penting dan 

menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, sebab pendidikan anak 

usia dini merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. 

Usia 0-8 tahun memegang peranan yang sangat penting karena 

perkembangan otak mengalami lompatan dan berjalan dengan pesat. Karena itu,  

usia  dim  disebut  dengan   "Golden Age"  yaitu  usia  emas,   sebab 
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perkembangannya yang luar bisaa. Di usia dini ini diperlukan pendidikan yaiig sejalan 

dengan perkembangan jiwanya karena ini berhubungan erat dengan perkembangan 

intelektualnya. Kegiatan belajar mengajaruntuk anak usia dini hendaknya disesuaikan 

dengan kebutuhan anak masing-masing karena setiap anak itu berbeda-beda. 

Anak usia Taman Kanak-Kanak masih berada pada tahapan 

praoperasional, seperti dalam pembagian tahapan perkembangan menurut Piaget. 

Perkembangan menurut Piaget yaitu: 

1. Anak menjalani tahapan perkembangan kognisi sampai akhirnya proses berpikir 

anak menyamai proses berpikir orang dewasa. 

2. Piaget mengemukakan bahasa saat bermain anak tidak belajar sesuatu yang 

baru, tetapi mereka belajar mempraktekkan keterampilan yang baru diperoleh. 

Sejalan dengan tahapan perkembangan kognisinya, kegiatan bermain mengalami 

perubahan dari tahapan sensorimotor, bermain khayal sampai kepada bermain sosial 

yang disertai aturan permainan (Mayke S. Tedjasaputra, 2005 :8). 

Pendidikan anak usia dini, dalam hal ini Taman Kanak-Kanak (TK), harus 

mengacu pada prinsip bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain, karena 

dunia anak adalah dunia bermain. Hal ini berarti, seluruh kegiatan belajar yang 

diprogramkan untuk anak TK tidak boleh mengandung unsur pemaksaan. Program 

pendidikan untuk anak TK harus menyenangkan bagi peserta didik selaku pelaku. 

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini akan 

 berakibat buruk bagi anak, seperti bosan, terforsir dan kehilangan minat belajar. 
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Bermain merupakan kegiatan yang amat penting bagi anaka. Beraiain 

memberikan unsur kesenangan dan kebahagiaan pada anak. Bermain 

memberikan kesempatan kepada anak untuk memecahkan persoalan yang 

dialaminya. Bermain merupakan cara anak untuk meniru orang dan menyerupai 

perilaku orang dewasa untuk mencapai kematangan (Purboyo, 2004 : 53). 

Bermain sambil belajar menjadikan anak tetap menikmati aktifitas 

bermain, namun tanpa sadar ia menyerap pengetahuan dari lingkungan sekitar. 

Melalui kegiatan bermain, anak akan menemukan berbagai pengalaman yang 

akan bermanfaat dalam hidupnya. Dunia anak adalali dunia bermain, melalui 

bermain anak memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan 

kognitif, sosial, emosional dan perkembangan fisik. Melalui bermain, anak akan 

menemukan berbagai pengalaman (Rini Hildayani, dkk. 2004 : 4 : 3). 

Pembelajaran di Taman Kanak-kanak harus disajikan dengan bermain, 

menyenangkan, dan menggunakan media yang menarik. Hal ini sesuai dengan 

prinsip pembelajaran di Taman Kanak-kanak yaitu "Bermain sambil belajar dan 

Belajar Seraya Bermain". Maka pembeiajaran di Taman Kanak-kanak dirancang 

sedemikian rupa untuk menarik minat anak, misalkan menggunakan alat peraga 

yang bisa membangkitkan daya kreatifitas Di Taman Anak-anak akan kurang 

bennakna ketika anak hanya diajak untuk membayangkan apa yang diceritakan 

oleh gurunya tanpa melihat wujudnya, mendengar suaranya atau bahkan 

mengalami peristiwanya sendiri. Disinilah pentingnya alat peraga yang 

digunakan oleh guru untuk mempermudah dan memperjelas mated sehingga 

tujuan nembelajaran akan tercapai. 
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Namun kenyataannya pola pembelajaran seperti yang diharapkan 

tersebut kadang-kadang tidak dimunculkan pada pendidikan anak usia dini, 

karena guru mengajarkan materi pembelajaran hanya bersandar pada lembar 

kerja siswa saja, tanpa berusaha untuk memperkaya pengalaman belajar anak 

melalui berbagai media atau alat peraga. 

Mengapa guru jarang menggunakan alat peraga, karena saat 

menyediakan alat peraga memerlukan waktu yang tersendiri. Kadang alat 

peraga yang dimaksud dan sesuai dengan nembelajaran harganya mahal. 

Kendala dengan kondisi sekolah. 

Salah satu kelemahan pelayanan adalah kurangnya pemanfaatan alat 

atau media di Taman Kanak-Kanak. Untuk itu, guru diharapkan mampu 

mengadakan inovasi perencanaan dan penggunaan alat atau media permainan. 

Di Taman Kanak-Kanak permainan sudah berkembang sesuai dengan 

tahap perkembangan. Tetapi kenyataannya yang ada di Taman Kanak-Kanak 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak kebanyakan belum 

menggunakan teknik bermain yang sesuai. Hal ini terlihat saat anak disuruh 

bennain dengan balok, anak hanya diam atau hanya dibuat berantakan tanpa 

tahu penggunaannya. Semua itu disebabkan guru Taman Kanak-Kanak kurang 

bisa memanfaatkan media atau alat peraga sebagai sumber belajar anak. 
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Kegiatan permainan, diharapkan siswadi Tainan Kanak-Kanak akan 

dapat berkembang secara baik sesuai dengan tujuan kemampuan kognitif, 

maka guru TK harus mampu menguasai teknik bermain alat permainan 

edukatif, sehingga pembelajaran dapat menarik minat anak. Ketika guru 

tidak menguasai alat atau media, maka tujuan pembelajaran kurang tercapai 

secara optimal. 

Dalam mengembangkan pennainan anak TK sering mengalami 

kendala-kendala adalah hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan anak. 

Hambatan dalam mengembangkan permainan ada dua faktor yaitu internal 

dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu 

sendiri, yaitu terletak pada lingkungan makro (kebudayaan masyarakat) 

maupun lingkungan mikro (keluarga, teman sebaya). Hambatan atau 

kendala di atas dapat menghambat permainan anak sehingga cara 

belajarnya kurang optimal. 

Alat peraga geometri akan sangat menarik untuk anak jika 

diperlihatkan bentuk-bentuk yang berwarna-warni, dalam bentuk 

pembelajaran dan permainan (Dekdikbud, 2000: 26). 

Padahal penggunaan akan sangat membantu bagi anak, dan mereka 

akan menemukan pengalaman baru, dan menambah kreatifitasnya 

dibandingkan juga guru hanya mengandalkan metode pemberian tugas dari 

lembar kerja siswa maka pengetahuan anak hanya terbatas pada apa yang 
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diterimanya, jadi anak kurang kreatif, tidak berwawasan luas, terbisaa pasif dan 

mudah menyerah. 

Tidak seringnya menggunakan alat peraga di kelas membuat anak menjadi 

bosan dan mereka kurang antusias, dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh 

ibu gurunya. Anak lebih sering melamun dan bahkan diam karena tidak tertarik dengan 

cara guru menyampaikan pembelajaran. 

Permasalahan yang terjadi tidak lepkas dari kurangnya wawasan guru dalam 

memilih dan menerapkan metode yang tepat untuk digunakan dalam pengembangan 

kemampuan kognitif pada anak. Metode yang kurang tepat, guru masih 

menggunakan metode konvensional atau ceramah, jarang digunakan alat peraga. 

Penulis sebagai guru TK Pertiwi 2 Brangkal, memahami permasalahan dalam 

mengajarkan kemampuan kognitif, khususnya kemampuan mengenal logika 

matematika masih kurang. Mula-mula anak belajar mengenai jumlah, ukuran dan 

bentuk, menggunakan simbol atau bentuk saja, mereka kurang memahami dan tidak 

menunjukkan sikap tertarik. 

Penyebabnya karena dalam mengerjakan kognitif guru masih 

menggunakan model pembelajaran ceramah, tanpa alat peraga yang nyata, sehingga 

anak mengalami kesulitan dalam memahami konsep logika matematika. Adapun 

fungsi dari alat peraga atau media antara lain : 

1. Merangsang anak melakukan kegiatan, dengan pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat. 

2. Anak dapat bereksperimen. 
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3.   Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. 

Agar semua pengembangan tercapai secara optimal maka harus dipilih 

metode yang menyenangkan dan menarik yaitu melalui alat peraga salah satu 

diantaranya alat peraga geometri permainan. Bermain sebagai bentuk kegiatan 

pembelajaran di TK harus menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa takut pada 

diri anak. 

Alat peraga geometri dapat dimainkan olen anak sambil belajar. Alat ini 

bisa dibentuk, disusun, oleh anak, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian 

yaitu Peningkatan Kemampuan Kognitif Melalui Bermain dengan Alat Peraga 

Geometri pada Anak di TK Pertiwi 2 Brangkal. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Fokus permasalahan dalam penelittan ini terbatas pada kemampuan 

kognitif. 

2. Alat peraga yang diterapkan pada penelitian ini terbatas pada geometri. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan : "Apakah penggunaan alat peraga 

geometri bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak TK Pertiwi 2 Brangkal 

TahunAjaran 2011/2012? 
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D. Tujuan Pembahasan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan melalui alat peraga 

geometri pada anak di TK Pertiwi 2 Brangkal. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak melalui bermain 

dengan alat peraga. 

E. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari makalah ini : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan terutama dalam kemampuan 

berkomunikasi dengan mengklasifikasikan benda yang berbentuk 

geometri sebagai alat peraganya. 

b. Untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan khususnya di TK. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis pembaca makalali in] memiliki beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

a.   Bagi Siswa 

Meningkatkan pengetahuan tentang perlunya berkomunikasi di TK, maka 

akan terbentuklah kecerdasan dan cara bergaul atau berteman yang baik. 
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b. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kemampuan dan peranan 

guru di dalam mendidik anak untuk belajar berkomunikasi dengan baik. Guru dapat 

membuat wawasan anak menjadi luas. 

c. Bagi Orang Tua 

Untuk memberi wawasan kepada orang tua di rumah, agar lebih terarah di 

dalam membantu mengajarkan anak, meningkatkan kosa kata untuk 

memperlancar cara berkomunikasi anak dengan sesama teman sebaya maupun 

masyarakat pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


