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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proyek kemanusiaan yang tiada henti-hentinya 

ditangani, dan tidak akan pernah selesai untuk dikerjakan dari waktu ke 

waktu. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi umat 

manusia, sekaligus sebagai bukti faktual-fenomenal, yang bahwasanya 

pendidikan itu tidak hanya akan berhenti pada satu generasi melainkan akan 

terus berkesinambungan mulai dari generasi lampau, generasi kini sapai 

generasi mendatang. 

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini memiliki peranan 

sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini 

pendidikan anak usia dini paling tidak mengemban fungsi mengoptimalkan 

seluruh potensi, bakat, minat, kecerdasan anak, penanaman nilai-nilai dasar, 

dan pengembangan kemampuan dasar ( Depdiknas, 2006:3 ).  
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Anak Usia Dini merupakan masa keemasan (the golden years) yaitu 

masa dimana anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. 

Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah 

masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 

stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa 

peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, 

sosio emosional, agama dan moral. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi 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, yang diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan 

dasar ke beberapa arah, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

kecerdasan dan sosioemosional. 

Salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

pendidikan Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak merupakan salah satu 

bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal 

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat tahun 

sampai enam tahun (Yuliani,2011:22). Menurut Depdiknas (2007:1), Taman 

http://belajarpsikologi.com/aspek-aspek-perkembangan-anak-usia-dini/
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kanak-kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan formal sebelum anak 

memasuki sekolah dasar. Pendidikan TK sebagaimana dinyatakan dalam 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 28 ayat 3 merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi moral dan nilai 

agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/ motorik, dan 

seni untuk siap memasuki pendidikan sekolah dasar. 

Pada umumnya setiap Anak Usia Dini (AUD) mengalami 

perkembangan kognitif, fisik motorik, seni, bahasa psikis dan moral yang 

berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik Anak Usia Dini (AUD) 

tidaklah semudah membalikkan tangan untuk membentuk perilaku dan 

perkembangan fisik dan intelegensinya. Proses pembelajaran pada Anak Usia 

Dini (AUD) bertujuan memberikan konsep-konsep yang kongkrit dan 

realistis. Pembelajaran yang terlalu tekstual akan sulit dipahami oleh anak. 

Anak Usia Dini (AUD) harus diberi contoh-contoh kongkrit, peragaan 

langsung dan dikemas melalui bermain. Dengan cara ini, maka secara tidak 

langsung anak dapat menerima apa yang diajarkan kepada mereka 

Salah satu perkembangan anak usia dini adalah perkembangan kognitif. 

Perkembangan kognitif terkait erat dengan perkembangan intelektual dan 

pertumbuhan mental. Perkembangan kognitif anak usia dini dipengaruhi 

banyak faktor diantaranya adalah kematangan fisik, pengalaman dan interaksi 

peserta didik dengan orang-orang di sekitarnya. 
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Teori perkembangan kognitif menyatakan bahwa pertumbuhan mental 

individu adalah bagian terpenting dalam perkembangan anak. Anak yang 

aspek kognitifnya berkembang baik, akan dapat mengembangkan proses 

berpikir, merespon objek dilingkungannya dan merefleksikan 

pengalamannya.  

Materi pelajaran bidang kemampuan kognitif bagi anak usia dini begitu 

penting, karena kemampuan kognitif yang baik merupakan bekal anak untuk 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Kemampuan 

mereka yang baik akan memudahkan mereka dalam menghadapi dan 

memecahkan permasalahan. Untuk itu materi kemampuan kognitif dalam hal 

ini memegang peranan penting sehingga materi ini mulai diberikan pada anak 

usia dini. Keberhasilan materi kemampuan kognitif akan menunjang 

keberhasilan materi yang lain yang artinya kemampuan yang lain akan  

berkembang dengan baik pula.  

Prestasi ataupun pencapaian kemampuan materi bidang kognitif di kelas 

B TK ABA Tlobong I saat ini belum tuntas. Sebagai seorang pendidik 

menghadapi masalah tersebut perlu lebih memperhatikan mereka. Bagaimana 

cara membantu mereka untuk dapat menguasai materi kemampuan kognitif. 

Hal yang menyebabkan antara lain belum mendukungnya metode dalam 

kegiatan pembelajaran sehari-hari, sehingga media yang ada kurang menarik 

perhatian anak. 

Berdasarkan pengamatan dan penilaian peneliti selaku guru kelas TK 

ABA Tlobong I menunjukkan adanya penurunan aktifitas anak dalam  
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kegiatan rutinitas bagi peserta didik. Terbukti mereka dalam kesehariannya 

kelihatan kurang bersemangat. Hal ini menyebabkan antara lain partisipasi 

atau keaktifan anak didik di dalam kegiatan rendah, konsentrasi mereka 

kurang. Untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak diperlukan metode 

yang dapat menumbuhkan kemampuan berfikir, memecahkan masalah, dan 

menyimpulkan. 

Penggunaan metode yang tepat akan membantu mengembangkan 

kemampuan kognitif anak dengan baik (Masitoh, dkk, 2005:5.13). Metode 

yang dapat dilakukan adalah dengan permainan berhitung, karena permainan 

berhitung merupakan bagian dari matematika, diperlukan untuk menumbuh 

kembangkan keterampilan berhitung yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari terutama konsep bilangan yang merupakan dasar bagi 

pengembangan kemampuan anak. 

Permainan berhitung diperoleh anak dengan bereksplorasi menghitung 

segala benda yang dapat dihitung. Kegiatan hitung-menghitung ini harus 

dilaksanakan secara memukau, sehingga benar-benar dipahami anak. Anak-

anak memerlukan sesuatu yang bisa mereka lihat dengan indera mereka untuk 

mengenal lebih dalam kemampuan kognitif khususnya konsep bilangan yang 

benar. Maka dalam hal ini menggunakan metode bermain dengan 

menggunakan kartu angka dan gambar untuk meningkatkan mengenal konsep 

bilangan, karena dengan adanya gambar yang berwarna-warni akan membuat 

anak tertarik dalam mengenal konsep bilangan, selain itu anak tidak jenuh 

terhadap proses pembelajaran terutama dalam mengenalkan konsep bilangan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan melakukan 

penelitian tentang masalah pengaruh kemampuan kognitif anak dalam proses 

pembelajaran, dengan judul penelitian. “Peningkatan Kemampuan Kognitif 

Anak Melalui Permainan Kartu Angka Dan Gambar Siswa Kelas B Di TK 

ABA Tlobong I Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Membatasi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka 

peneliti memberikan batasan-batasan permasalahan. Pembatasan masalah ini 

bertujuan agar penelitian terarah serta mencapai sasaran dan tujuan yang 

diinginkan. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode permain dengan menggunakan kartu angka dan 

gambar. 

2. Kemampuan kognitif dalam proses belajar mengajar dikhususkan pada 

membilang/menyebutkan urutan bilangan dari 1-10, membilang dengan 

menunjuk benda sampai 10, menunjuk urutan benda untuk bilangan 

sampai 10, menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan dengan 

benda-benda sampai 10. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dikemukakan di atas, masalah penelitian ini 

dapat dirumuskan “Apakah dengan permainan kartu angka dan gambar dapat 
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meningkatkan kemampuan kognitif pada anak kelas B di TK ABA Tlobong I  

tahun ajaran 2012/2013?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan kognitif anak melalui 

permainan kartu angka dan gambar kelas B di TK ABA Tlobong I 

2. Untuk mengetahui peningkatan proses pembelajaran dalam kemampuan 

kognitif anak melalui permainan kartu angka dan gambar kelas B di TK 

ABA Tlobong I. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai menambah ilmu 

tentang penerapan kartu angka dan gambar dalam pembelajaran 

kemampuan kognitif.   

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan solusi nyata dalam peningkatan 

perkembangan kognitif anak melalui permain kartu angka dan gambar. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk guru, 

siswa,  sekolah dan peneliti. 
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a. Bagi anak dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak, 

meningkatkan  perhatian, kerjasama, kreatifitas, dan perasaan senang 

anak dalam pelaksanaan kegiatan melalui permainan kartu angka dan 

gambar. 

b. Bagi guru memberikan masukan yang bermanfaat bagi guru tentang 

cara mengatasi permasalahan yang dialami anak dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif.  

c. Bagi sekolah dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka 

perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah khususnya 

kemampuan kognitif anak. 

d. Bagi peneliti agar memiliki pengetahuan yang luas tentang metode 

pembelajaran dan memiliki keterampilan untuk menerapkannya 

khususnya kemampuan kognitif anak. 

 

 


