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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak manusia  dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui 

apa – apa. Setelah melalui bimbingan dari Allah barulah alat indra itu dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya.  

Allah berfirman dalam Surat An Nahl ayat 78 : 
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Artinya : 
Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui apa-apa. Dan Allah telah menjadikan bagimu pendengaran, 
penglihatan dan hati, supaya kamu mensyukuriNya. (Qs. An - Nahl : 78)  

 

Dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa Allah menjadikan alat 

indra berdasarkan lafal ayat di atas berurutan dari pendengaran, penglihatan 

dan hati atau akal. Secara maknawiyah juga diartikan bahwa urutan lafal 

diatas juga mengindikasikan fungsi alat indra tersebut mulai berfungsinya 

juga berdasarkan urutan tersebut. Barulah fungsi alat indra tersebut agar 

maksimal fungsinya, menjadi tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung 

jawab orang tuanya. Pendidikan anak dari orang tuanya pada dasarnya 

menjadi faktor penentu bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik dari 

segi fisik, psikis dan sosialnya. Karena pendidikan  dari orang tua menjadikan 

bekal bagi manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk berinteraksi 

dengan lingkungan yang lebih luas.  
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Rasulullah bersabda : 
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Artinya : 

Diangkat pena dalam tiga hal dari tidur sehingga ia bangun,  dan dari kanak-

kanak sehingga ia baligh dan dari gila sampai ia sembuh. (HR. Bukhori) 

(Ahmad Sunarto, 1999:243) 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan beban hukum 

taklif  (hukum beban ) berdasarkan kesempurnaan akal yang dimiliki 

manusia. Hal itu menunjukkan betapa Allah memberikan penghargaan yang 

tinggi kepada manusia yang menggunakan akalnya. Akal akan mengangkat 

derajat manusia sehingga menjadi makhluk yang mulia. Dengan demikian 

anak usia Taman Kanak-kanak belum dikenai beban sama sekali, dikarenakan 

akal anak belum sempurna. Dengan akal manusia maka akan timbul ( 

kurioritas ) rasa ingin tahu dan melakukan percobaan-percobaan. Hasil dari 

percobaan-percobaan yang dilakukan manusia menghasilkan alat yang 

mampu melebihi kemampuan yang dimiliki binatang. Manusia menciptakan 

pesawat terbang yang kecepatannya melebihi kecepatan dan ketinggian 

burung. Bahkan manusia menciptakan pesawat yang mampu keluar angkasa. 

Dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini perlunya 

pengembangan dalam pelaksanaan pembelajarn, baik dari segi metode, sarana 

prasarananya maupun daya kreatif serta inivatif gurunya.  

Pada akhir-akhir ini telah guru PAUD dikenalkan permainan Balok 

Cuisenaire ini banyak dipergunakan di berbagai Negara eropa yang mana 
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gunanya untuk mengajarkan konsep bilangan pada anak. Balok-balok ini 

digunakan dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah dasar, sebagai alat 

permainan bagi tingkat pendidikan dasar. Alat ni membantu anak dan besar 

mafaatnya. Bukan hanya untuk konsep matematika saja, melainkan juga 

untuk pengembangan bahasa dan untuk peningkatan keterampilan anak dalam 

bernalar.  

Dalam situs http://yurzierita.wordpress.com/2012/11/22/makalah-

media-pembelajaran-aud-tentang-alat-permainan-balok-cuisenaire/disebutkan 

Balok Cuisenaire ini banyak dipergunakan di berbagai Negara eropa yang 

mana gunanya untuk mengajarkan konsep bilangan pada anak. Balok-balok 

ini digunakan dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah dasar, sebagai 

alat permainan bagi tingkat pendidikan dasar. Alat ni membantu anak dan 

besar mafaatnya. Bukan hanya untuk konsep matematika saja, melainkan juga 

untuk pengembangan bahasa dan untuk peningkatan keterampilan anak dalam 

bernalar. Mengenai hal tersebut diatas berdasarkan pengamatan sementara  

sebagian besar guru PAUD telah mengenal serta memahami cara 

mengajarkan tentang Balok Cuisenaire  dan belum ada upaya dari sebagian 

besar guru membuat alat permainan tersebut. 

Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bareng sebagai lembaga pendidikan formal 

yang mengajarkan pendidikan anak pada usia dini yang dipercaya masyarakat 

untuk mendidik putra-putrinya dalam rangka mengembangkan potensi anak 

untuk persiapan ke jenjang di sekolah dasar. Salah satu potensi yang 

dikembangkan di Taman Kanak-kanak adalah kognitif.  
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Berawal dari keterkejutan penulis selaku guru Taman Kanak-Kanak 

Pertiwi Bareng Klaten Tengah Klaten melihat nilai yang dicapai siswa hanya 

63,56 %. Metode yang penulis gunakan adalah metode ceramah. Hasil tersebut 

penulis laporkan kepada kepala Taman Kanak-kanak Pertiwi Bareng Klaten 

Tengah Klaten, beliau memberikan masukan agar mencari metode yang lebih 

baik. 

Berdasarkan permasalahan  uraian di atas penulis berminat mengadakan 

penelitian tindakan kelas yang berkaitan usaha penulis dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif anak melalui permainan balok Ciusenaire dengan judul 

“Upaya Mengembangkan Kemampuan Kognitif Berhitung Melalui Permainan 

Balok Cuisenaire Pada Anak Kelompok A TK Pertiwi Bareng Klaten Tahun 

Pelajaran 2012/2013” 

 
B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa 

masalah yang berkaitan dengan metode pembelajaran dengan permainan. 

Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Metode pembelajaran bagi anak TK belum dikuasai sepenuhnya oleh guru, 

sehingga menggunakan metode yang biasa dilakukan dan menjemukan 

anak didik. 

2. Kurang maksimalnya daya kreatif dan inovatif guru yang ditandai 

kurangnya guru menciptakan Alat Permainan Edukatif ( APE ) 
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3. Kurang efektifnya pertemuan-pertemuan yang diadakan guru Taman 

Kanak-Kanak yang ditandai kurangnya persepsi proses pendidikan bagi 

anak TK 

 
C. Pembatasan Masalah  

Agar permasalahan ini dapat dikaji secara optimal dan terarah, maka 

masalah tersebut harus dibatasi. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini peneliti 

memberikan batasan masalah hanya pada:  

1. Pengembangan kemampuan kognitif melalui permainan berhitung balok 

Cuisenaire di TK Pertiwi Bareng Kelompok A Klaten Tengah Tahun 

Ajaran 2012/2013.  

2. Metode permainan berhitung hanya dibatasi pada metode bermain Balok 

Cuisenaire. 

 
D. Rumusan Masalah  

Memperhatikan latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini dapat 

dirumuskan suatu permasalahan “ Apakah Melalui Permainan Balok 

Cuisenaire Dapat Mengembangkan Kemampuan Kognitif Berhitung Pada 

Anak Kelompok A TK Pertiwi Bareng Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 ”  

 
E. Tujuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Permainan Balok 

Cuisenaire Dapat Mengembangkan Kemampuan Kognitif Berhitung Pada 

Anak Kelompok A TK Pertiwi Bareng Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013.  
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F. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan research 

dan wacana keilmuan pendidikan, bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepedulian terhadap dunia di tanah air. 

b. Pengembang pengetahuan dalam dunia pendidikan, yang berkaitan 

dengan pendidikan anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Dapat memperkaya wawasan dan pengalaman guru tentang 

meningkatkan kemampuan kognitif melalui permainan berhitung balok 

Cuisenaire.  

b. Bagi Anak  

Dapat meningkatkan kognitif anak dengan permainan berhitung balok 

Cuisenaire.  

c. Bagi Pendidikan  

Dapat memberikan sumbangan pikiran sebagai alternative untuk 

memberikan pembelajaran kepada anak melalui permainan berhitung 

balok Cuisenaire serta dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya 

yang sejenis dan berkaitan.  

 

 


