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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan anak 

usia dini merupakan salah satu lembaga pendidikan prasekolah yang 

diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi perkembangan anak. Pendidikan 

anak usia dini diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, karena pada 

usia dini merupakan fase yang fundamental dalam mempengaruhi 

perkembangan anak sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang aktif, 

rasa ingin tahu tinggi, banyak bertanya, dan senang bereksplorasi dengan 

lingkungannya. 

Masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak-anak 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, mereka tumbuh, 

berkembang, berkreasi dan akan berdampak luar biasa serta menjadi 

pengalaman yang sangat berharga ketika anak mulai menjalani 

kehidupannya, maka dari itu pada usia tersebut para ahli menyebutkan 

bahwa anak mengalami masa keemasan (golden age) karena pada 

masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 
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sangat pesat. Selain itu masa kanak-kanak merupakan masa peka bagi 

anak, di mana anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya 

perkembangan seluruh potensinya. Masa peka adalah masa di mana 

terjadinya kematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap 

merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungannya.  

Upaya pengembangan potensi anak harus sesuai dengan tahap 

perkembangan, prinsip-prinsip belajar dan karakteristik anak usia dini. 

Dalam proses tersebut hendaknya dilakukan dengan tujuan 

memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi 

anak melalui pengalaman nyata, dengan melalui pengalaman nyata 

maka akan memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa 

ingin tahu secara optimal dan menempatkan posisi guru sebagai 

pendamping. Salah satunya yaitu dasar dari proses belajar awal 

matematika tentang konsep dasar bilangan. Pada usia 5 tahun, minat 

anak terhadap bilangan akan tumbuh sangat besar secara alamiah bila 

sejak kecil telah diperkenalkan tentang konsep bilangan secara 

kongkrit. Oleh karena itu orang tua di rumah maupun guru di sekolah 

sebaiknya tidak memaksakan anak untuk belajar berhitung sebelum 

mereka sendiri menunjukkan minat untuk mengenal bilangan. 

Pada awalnya, secara intelektual anak belum mengerti tentang 

konsep-konsep angka, tetapi mereka sudah mempunyai pengertian 

tersebut secara intuitif dan perlahan-lahan perlu dituntun menuju suatu 

pemahaman secara simbolik, maka memperkenalkan bilangan kepada 
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anak dimulai dengan pengenalan simbol angka dan konsep posisi yang 

merupakan dasar matematika. Kemudian dilanjutkan dengan 

pengenalan operasi-operasi dasar seperti penjumlahan dan 

pengurangan. 

Menyadari pentingnya memperhatikan pengembangan minat 

belajar anak tentang konsep bilangan pada anak usia dini maka dibutuhkan 

stimulus yang tepat. Tentunya, dengan cara yang sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat belajar anak tentang konsep bilangan adalah 

bagaimana seorang guru atau orang tua mengenalkan dengan media yang 

mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi anak dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti pada anak kelompok B di RA Misbahul Falah Klayusiwalan, 

berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengenal bilangan bahwa 

metode yang digunakan guru di RA Misbahul Falah tersebut cenderung 

menggunakan hafalan dan pemberian tugas. Dari hasil observasi terbukti 

dari 12 anak yang sudah mampu berhitung lancar hanya 3 anak sedangkan 

yang 9 anak belum mampu berhitung lancar dan dalam berhitung masih 

loncat-loncat/ belum urut. Disinilah peran guru sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal bilangan. 

Rendahnya kemampuan anak menjadi petunjuk adanya 

kecenderungan kelemahan sekaligus kesulitan belajar, yang dalam hal ini 
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berarti ada kesulitan menerima pembelajaran. Dengan aktivitas dan 

permainan yang monoton serta penggunaan metode yang cenderung 

hafalan dan dengan pemberian tugas berakibat kemampuan anak dalam 

mengenal bilangan masih rendah. Hal itulah yang membuat anak kurang 

dalam pengembangan kemampuan mengenal bilangan. Karena anak 

memiliki anggapan bahwa bermain dengan alat permainan merupakan 

permainan yang sulit dan tidak disukai. Sementara itu, selama ini alat 

permainan yang dimiliki guru masih kurang optimal penggunaannya. Agar 

materi pembelajaran yang disampaikan guru kepada anak lebih mudah 

diterima maka guru perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 

dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal 

bilangan. 

Banyak permainan-permainan eksplorasi yang bisa mengasah 

kemampuan logika matematika anak tanpa membuat anak merasa belajar 

menghitung. Salah satu media yang bisa digunakan guru dalam 

mengenalkan bilangan kepada anak adalah dengan menggunakan 

permainan ular tangga. Permainan Ular Tangga adalah salah satu 

permainan tradisional yang dapat memudahkan anak untuk memahami 

konsep matematika salah satunya dalam mengenal bilangan. Dengan 

bermain ular tangga anak sudah belajar mengenal angka tanpa merasa 

takut, karena dalam media ular tangga terdapat angka-angka serta gambar 

yang dapat menarik perhatian anak untuk memainkannya. Sehingga tetap 

pada suasana bermain anak akan belajar untuk mengenal bilangan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Permainan Ular Tangga 

Terhadap Kemampuan Mengenal Bilangan pada Anak Kelompok B di RA 

Misbahul Falah Klayusiwalan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah pada 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya alat permainan yang sudah beredar di masyarakat tetapi 

belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mengenalkan bilangan. 

2. Kurangnya minat anak terhadap permainan yang diberikan oleh guru 

dalam mengenalkan bilangan. 

3. Belum optimalnya penggunaan metode dengan alat-alat permainan 

yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mengenal bilangan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana terurai diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan permainan ular tangga terhadap 

kemampuan mengenal bilangan pada anak kelompok B di RA 

Misbahul Falah? 
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2. Berapa besar pengaruh penggunaan permainan ular tangga terhadap 

kemampuan mengenal bilangan pada anak kelompok B di RA 

Misbahul Falah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan permainan ular tangga terhadap 

kemampuan mengenal bilangan pada anak kelompok B di RA 

Misbahul Falah 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh permainan ular tangga terhadap 

kemampuan mengenal bilangan untuk anak kelompok B di RA 

Misbahul Falah 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu pendidikan anak melalui metode permainan ular 

tangga dalam meningkatkan kemampuan anak mengenal bilangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan agar dapat  memberikan fasilitas permainan dengan 

menggunakan media ular tangga. 
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b. Bagi Orang Tua, diharapkan dapat termotivasi untuk memberikan 

fasilitas belajar sebaik mungkin kepada anak. 

c. Bagi Anak, agar anak mendapat fasilitas media yang 

menyenangkan sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak 

dalam mengenal bilangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




