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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

menjelaskan bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan 

sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi, selain jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud dapat 

diselenggarakan pendidikan pra sekolah disebut PAUD (Pendidikan Anak 

Usia Dini) yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 

Jenis jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar menurut UU No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan anak 

usia dini (PAUD). Melalui PAUD anak dibina dengan 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 

(Maimunah, 2010: 15). Sedangkan tujuan PAUD diadakan di Indonesia 

menurut Maimunah (2010: 17) adalah yang pertama membentuk anak 

Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan pendidikan 

dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, yang kedua membantu 

menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Melalui 

program pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan mampu 
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mengembangkan segenap potensi yang dimiliki, dari aspek fisik sosial, moral, 

emosi, kepribadian dan yang lainnya. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

fondasi bagi dasar kepribadian anak. 

Taman Kanak–Kanak, Raudlatul Athfal dan Bustanul Athfal 

menggunakan program usia 4  sampai kurang lebih usia 6 tahun, untuk Taman 

Penitipan Anak dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk 

usia 0 sampai kurang lebih 2 tahun, 2 sampai kurang lebih 4 tahun, 4 sampai 

kurang lebih 6 tahun. Kelompok Bermain dan bentuk lain yang sederajat 

menggunakan program untuk anak usia 2 sampai kurang lebih 6 tahun 

(Maimunah, 2010: 18). Menurut Permendiknas No. 58 tahun 2009 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini meliputi pendidikan formal dan non 

formal terdiri atas: Standar tingkat pencapain perkembangan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penelitian dan standar sarana 

dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Standar tingkat pencapaian 

perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir 

sampai usia enam tahun. Standar pendidik (guru, guru pendamping dan 

pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang 

disyaratkan, standar isi, proses dan penilaian meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian program yang dilaksanakan secara 

terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak, standar sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas 

manajemen dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan 

baik. 
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Salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan di Taman 

Kanak-Kanak adalah kemampuan kognitif dimana lingkup perkembangannya 

terdiri dari pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, warna, ukuran, dan 

pola, konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf. Kemampuan kognitif 

dikembangkan bertujuan agar anak dapat melakukan eksplorasi terhadap dunia 

sekitar melalui panca inderanya. Sehingga dengan pengetahuan yang 

didapatkannya tersebut anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan 

menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan 

yang harus memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan 

dirinya dan orang lain. Menurut Piaget dalam Sujiono (2007: 22) menyatakan 

bahwa pentingnya mengembangkan kemampuan kognitif  pada anak adalah : 

1. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa 

yang dia lihat, dengar, rasakan, sehingga anak akan memliki pemahaman 

yang utuh dan komprehensif. 

2. Agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan 

kejadian yang pernah dialaminya. 

3. Agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam rangka 

menghubungkan satu peristiwa lainnya. 

4. Agar anak memahami berbagai simbol-simbol yang tersebar di dunia 

sekitarnya. 

5. Agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik yang terjadi 

melalui proses alamiah (spontan) ataupun melalui proses ilmiah 

(percobaan). 
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6. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya 

sehingga pada akhirnya dia akan menjadi individu yang mampu menolong 

dirinya sendiri. 

Di RA An Nisa dalam pembelajarannya juga mengembangkan semua 

aspek-aspek bidang perkembangan yaitu nilai-nilai agama dan moral, fisik, 

bahasa, sosial emosional. Peneliti mengadakan pengamatan proses kegiatan 

belajar mengajar terhadap pengembangan kemampuan kognitif anak. 

Berdasarkan  data anak  yang berjumlah 14 anak, menunjukkan bahwa 

pencapaian hasil belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator 

yaitu : 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1–10 hanya 9 anak dari 14 anak yang 

dapat menyebutkan. 

2. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan hanya 7 anak dari 14 

yang dapat mengerjakan. 

Kurang optimalnya pencapaian dari indikator diatas peneliti 

mengamati karena ada beberapa hal permasalahan atau kendala yaitu : 

1. Materi kurang menarik, guru kurang mengemas materi yang disampaikan 

dalam bentuk yang menyenangkan. Guru cenderung menyampaikan materi 

seperti mengajar anak sekolah menengah. 

2. Alat/media kurang, peneliti mengamati dalam penyampaian materi guru 

kurang bahkan tidak menggunakan alat/ media. 
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3. Suasana lingkungan yang kurang menunjang, guru kurang memperhatikan 

lingkungan terutama dalam kelas yang menunjang dengan materi yang 

disampaikan. 

Berdasarkan permasalahan di RA An Nisa` peneliti ingin 

meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui permainan Dakon. Maka 

peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul UPAYA 

PENINGKATAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK MELALUI 

BERMAIN DAKON KELOMPOK B DI RA  AN NISA’ 1, TURUS, 

KARANGPELEM, KEDAWUNG, SRAGEN TAHUN AJARAN 

2012/2013. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas,ada beberapa hal yang 

berkaitan dengan kurang optimalnya perkembangan kognitif anak. Adapun 

masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Adanya kelemahan dalam penggunaan media pembelajaran guna 

meningkatkan kemampuan kognitif anak. 

2. Tingkat perkembangan di aspek kognitif yang kurang optimal di RA. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Pengembangan kemampuan  kognitif menggunakan permainan dakon 

yang berupa biji-bijian atau kerikil. 

2. Masalah dalam penelitian ini dibatasi kemampuan  kognitif pada anak 

kelompok B, RA An Nisa` 1 Tahun ajaran 2012/2013 di Turus, 

Karangpelem, Kedawung, Sragen. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Apakah bermain dakon itu dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif anak kelompok B, RA An Nisa 1 Turus, Karangpelem, 

Kedawung, Sragen Tahun ajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan 

kognitif anak melalui bermain Dakon  pada anak kelompok B, di RA An 

Nisa` 1 Turus, Karangpelem, Kedawung, Sragen Tahun ajaran 2012/2013. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk memperbaiki proses pembelajaran/metode mengajar guru 

dengan memanfaatkan model permainan tradisional yang telah biasa 

dilakukan anak. 

b. Meningkatkan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran di sekolah 

secara langsung.  
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c. Untuk meningkatkan peran aktif guru dan anak untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif anak. 

d. Meningkatkan kepahaman dan kemampuan anak  untuk 

mengembangkan model interaksi yang dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan wawasan yang 

berhubungan dengan kemampuan kognitif anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif anak 

melalui bermain Dakon. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi Kepala Sekolah hasil penelitian ini bermanfaat untuk 

memberikan masukan pada guru bahwa dengan media dakon  dapat 

mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. 

c. Bagi Guru 

Meningkatkan kreativitas guru. Untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif anak dengan bermain dakon  dapat membuat sendiri sesuai 

tema dengan biaya murah atau dengan bahan–bahan bekas, yang 

disesuaikan dengan tingkat usia dan kemampuan anak. 
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d. Bagi Anak  

Membantu anak meningkatkan kemampuan kognitif, fisik motorik, 

visual spatial dan dapat dilakukan dimana saja. 

e. Bagi Orang Tua 

Membantu orang tua memilih permainan yang aman dan tepat yang 

bermanfaat pada semua tingkat perkembangan yang harus dicapai 

anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




