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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, 

damai, terbuka, dan demokratis. Pendidikan nasional memegang peranan 

penting dalam membangun manusia seutuhnya serta pembangunan bangsa 

Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur yang 

merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Oleh karena itu, pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kemajuan suatu bangsa 

hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. 

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 

2003, Tentang Pendidikan Nasional, Pasal 28 Ayat 3, menyatakan bahwa TK 

merupakan pendidikan anak usia dini pendidikan Formal, yang bertujuan 

membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik 

yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, 

kognitif, fisik motorik, dan seni untuk siap memasuki SD. 

 

Menurut Gardner dalam (Imas Kurniasih, 2009 : 89-100) menggunakan 

kata kecerdasan (intelegence) sebagai kata bakat. Ada Sembilan kecerdasan 

yang diidentifikasi oleh Gardner yang disebut kecerdasan majemuk (multiple 

intellegencess), yaitu : 1. Kecerdasan matematis, 2. Kecerdasan bahasa, 3. 

Kecerdasan ruang, 4. Kecerdasan Musikal, 5. Kecerdasan Gerak, 6. 
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Kecerdasan Alam, 7. Kecerdasan Interpersonal, 8. Kecerdasan 

Intrapersonal, 9. Kecerdasan Spiritual. 

Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau 

peristiwa. Kognitif berhubungan dengan intelegensi. Kognitif lebih bersifat 

pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya memahami sesuatu, 

sedangkan intelegensi lebih bersifat aktif yang merupakan aktualisasi atau 

perwujudan dari daya atau potensi tersebut berupa aktivitas atau perilaku. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Orborn (1981) 

perkembangan intelektual pada anak berkembang sangat pesat pada kurun 

usia nol sampai dengan pra sekolah (4-6 tahun). Oleh sebab itu, usia pra 

sekolah seringkali disebut sebagai “masa peka belajar” pernyataan didukung 

oleh Benyamin S. Bloom yang menyatakan bahwa 50% dari potensi 

intelektual anak sudah terbentuk usia 4 tahun kemudian mencapai sekitar 

80% pada usia 8 tahun 

Salah satu pengembangan multiple intelegence yaitu dengan  

mengembangkan kecerdasan matematis anak. Dalam mengembangkan 

kemampuan berhitung permulaan banyak sekali dipergunakan berbagai 

bentuk alat peraga. Dengan penggunaan alat peraga tersebut akan 

menanamkan pemahaman yang kongkrit pada anak tentang berbagai 

pengertian bilangan. 

Metode yang dipergunakan oleh guru adalah salah satu kunci pokok 

didalam keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak. 

Pemilihan metode yang akan digunakan harus relevan dengan tujuan 

penguasaan konsep, transisi, dan lambang dengan berbagai variasi materi, 

media dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Untuk pengembangan 
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tersebut, Montessori menggunakan teknik antara lain ; Teknik membilang, 

Teknik membanding dan Teknik menjumlah. 

Salah satu cara yang bias digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

anak di TK Pertiwi Kayumas I dalam menghitung permulaan, maka peneliti 

menggunakan “Permainan Kubus Bergambar” sebagai solusinya. Tujuannya 

agar anak lebih mudah menerima pembelajaran penambahan dan 

pengurangan dengan bermain anak-anak akan lebih semangat 

mengerjakannya sehingga kognitif anak dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis 

memberi solusi dengan mengadakan penelitian berjudul “PENINGKATAN 

KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK MELALUI PERMAINAN KUBUS 

BERGAMBAR” Pada kelompok B Di TK Pertiwi Kayumas  I, Tahun 

Pelajaran 2012 / 2013. 

 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dan menghindari terjadinya 

penafsiran yang tidak sesuai maka Penelitian Tindakan Kelas ini dibatasi 

pada:  

a. Kemampuan kognitif anak dibatasi pada kemampuan berhitung 

permulaan dengan penambahan dan pengurangan angka 1-10 dengan 

menggunakan media kubus bergambar 

b. Kubus bergambar dibatasi dengan kemampuan berpikir, menalar, 

maupun menarik kesimpulan dalam permainan kubus bergambar. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

Apakah penerapan Permainan kubus Bergambar dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak di kelompok B Taman Kanak-Kanak Pertiwi 

Kayumas I, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012-2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Tujuan Umum 

Secara umum permainan berhitung di TK untuk mengetahui dasar-

dasar pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih 

kompleks. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk peningkatan kognitif anak, melalui permainan kubus bergambar 

(dadu) dalam penambahan di TK Pertiwi Kayumas I kelompok B 

tahun ajaran 2012-2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup aspek 

teoritis dan praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini memberikan peluang bagi penulis dan pembaca untuk 

melakukan penelitian pada tahap berikutnya. 
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b. Sebagai dasar dalam pemilihan pembelajaran dalam peningkatan 

kemampuan kognitif anak. 

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1) Proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan memberi 

kesempatan pada semua anak untuk berpartisipasi secara aktif. 

2) Anak dapat meningkat kemampuan berhitungnya dengan lebih 

cepat dan bermain dalam waktu bersamaan. 

b. Bagi peneliti  

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan kemampuan kognitif anak 

c. Bagi teman sejawat 

1) Memberikan motivasi dan inspirasi untuk melakukan penelitian. 

2) Memberikan masukkan tentang salah satu cara pembelajaran. 

d. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan prestasi belajar siswa 

2) Menambah koleksi buku perpustakaan 

e. Bagi orang tua 

1) Meningkatkan prestasi anaknya 

2) Sebagai masukkan kepada orangtua untuk mengajak anak belajar 

sambil bermain. 

 


