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PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

             Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 

2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk  memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang di perlukan dirinya dan masyarakat. Masa ini adalah masa 

untuk meletakkan  dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, 

kognitif, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, disiplin , kemandirian, seni, 

nilai-nilai agama dan moral. 

 “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan pada 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. 
Dalam perkembangannya, pengasuh, dan perlindungan anak usia dini 
untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun. Tingkat pencapaian perkembangan 
menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan 
dicapai anak pada rentang usia tertentu. perkembangan anak berlangsung 
secara berkesinambungan yang berarti bahwa tingkat perkembangan 
yang dicapai pada suatu tahap yang diharapkan meningkat baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya”. 

Permainan adalah alat yang digunakan sebagai media untuk 

mengembangkan tingkat kreatifitas anak. Dengan adanya permainan anak 

akan menjadi lebih semangat atau anak lebih tertarik. Dengan metode bermain 

menjadikan anak lebih bisa berfikir kritis dan mampu memecahkan masalah 
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yang akan dihadapi. Bisa juga anak lebih mampu berfikir kritis bagaimana 

upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena permainan ini akan 

mencoba untuk memainkan permainan itu. Dengan adanya permainan 

mengenal konsep bilangan anak lebih suka / merasa penasaran. Permainan 

mengenal konsep bilangan ini akan berkolaborasi dengan teman bermain , 

orang tua, guru, atau benda-benda disekitar, yang sekiranya dapat memberikan 

strategi dalam permainan mengenal konsep bilangan. Anak dapat 

pengembangan sosial lewat dari lingkungan yang berupa dorongan semangat 

atau motivasi dapat menumbuhkan perkembangan kemampuan mental anak ( 

Tedjasaputra, 2001 : 10 ) 

Pemainan menurut Mayke. S dalam buku bermain , mainan, dan 

permainan, ( 2001 : 15) mengarahkan anak tumbuh dan berkembang pada 

seluruh aspek-aspek perkembangan dirinya arti permainan bagi anak sangatlah 

berpengaruh pada anak dalam pengenalan kemampuan konsep angka terutama 

pada aspek kognitif. Pembelajaran dengan bermain mempermudah anak untuk 

berfikir logis/ menyelesaikan masalah. Permaianan yang dapat membuat anak 

senang dengan alat peraga yang akan dapat memperlancar kreatif anak dalam 

mengenal konsep angka. 

              Salah satu warga yang memerlukan pendidikan adalah anak usia 

dinikhususnya anak kelompok A. Menurut Musfiroh dalam buku yang 

berjudul cerdas dalam bermain, (2008:69) mengungkapkan bahwa yang 

dimaksud anak kelompok A adalah anak usia 4-5 tahun, dimana pada usia dini 

anak sudah mampu untukmengklasifikasikanbenda berdasarkan satu kategori, 
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di samping itu anak juga  sudah mulai menunjukkan ketertarikan pada konsep 

bilangan dan kuantitas, seperti menghitung, mengukur   membandingkan. 

Diantara permasalahan yang perlu diperhatikan adalah kemampuan 

membilang yang masih rendah bila dikaitkan dengan bidang pengembangan di 

TK, maka bagi anak kelompok A sebagian besar mengalami kesulitan dalam 

hal mengenal konsep bilangan khususnya mengenai kemampuan mengenal 

konsep bilangan 1-10. Menurut kurikulum TK (2010: 40) terungkap bahwa 

kemampuan mengenal konsep bilangan1-10 adalah kemampuan memahami 

bilangan (dengan menunjuk benda-benda) sampai dengan 10. Terkait dengan 

tujuan kurikulum TK tahun 2010 pada bidang pengembangan kognitif, sub 

pokok bahasan kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10 yaitu bertujuan 

agar anak dapat mengembangkan kemampuan logika matematis dan 

pengetahuan akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk 

memilah-milah, mengelompokkan,serta mempersiapkan kemampuan berpikir 

secara teliti. 

             Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati  di TK Pertiwi I 

Blimbing, Sambirejo Sragen tentang kemampuan mengenal konsep bilangan 

1-10 dari 20 anak yang ada, terdapat 14 anak yang belum faham soal bilangan, 

urutan-urutan bilangan dan mengalami kesulitan dalam mengenal dan 

menghafal konsep bilangan, dikarenakan dalam pembelajaran mengenal 

konsep bilangan menggunakan papan tulis dan lembar kerja. Berpijak dari 

permasalahan di atas guru perlu mencarikan solusi yang dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan anak kelompok A dalam kemampuan mengenal 
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konsep bilangan 1-10 yang dapat meningkatkan kemampuan anak tersebut 

adalah dengan diberikannya permainan bowling. Bowling adalah suatu jenis 

olahraga atau suatu permaianan yang dimainkan dengan menggelindingkan 

bola dengan menggunakan tangan.  Bola bowling akan digelindingkan ke 

tabung  yang berjumlah sepuluh buah yang telah disusun menjadi bentuk  

segitiga  jika dilihat dari atas (http: //id. wikipedia. org./ wikipedia/ Boling, 

diakses 3 Maret 20145: 14 PM. 

           Terkait dengan uraian di atas, dalam hal ini peneliti memilih solusi 

dengan menggunakan permainan bowling dikarenakan permainan bowling 

yang mempunyai kelebihan anak tidak hanya diam di tempat duduk 

memperhatikan penjelasan guru yang sedang menjelaskan materi 

pembelajaran, namun anak terlibat langsung dalam permainan sebagai pelaku 

utama. Permainan bowling dilakukan sambil berdiri dan melibatkan gerak 

tangan, kaki, mata dan daya berpikir untuk menentukan sasaran. Melalui 

permainan bowling anak dapat memperoleh kemampuan dalam 

mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan dengan cara bereksplorasi 

dan bereksperimen. Oleh karena itu bila pembelajaran kemampuan mengenal 

konsep bilangan 1-10 ini menggunakan permainan bowling, maka dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan 1-10 anak kelompok A 

TK Pertiwi 1 Blimbing Sambirejo Sragen. Sehingga anak menjadi mampu 

mengenal angka dengan benar. Dalam perkembangan seorang anak, 

kemampuan konsep bilangan yang dimilikinya diperoleh melalui belajar 

seraya bermain dan bermain sambil belajar. 
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Maka dari itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul 

“Peningkatan Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan melalui permainan 

Bowlingpada anak kelompok A di TK Pertiwi I Blimbing Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten SragenTahun Ajaran 2013/2014 

 

B. Pembatasan Masalah 

             Permasalahan ini begitu luas karena keterbatasan waktu maka dari itu 

penulisan  membatasi masalah “Meningkatkan  kemampuan anak mengenal 

konsep bilangan  melalui permainan Bowling pada anak di TK Pertiwi 1 

Blimbng, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten SragenTahun Ajaran 2013/2014” 

 

C. Perumusan Masalah 

         Berdasarkan paparan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut “ Apakah dengan permainan Bowling dapat meningkatkan 

kemampuan dalam mengenal konsep bilangan pada anak ? 

 

D. Tujuan Masalah 

1. Tujuan Umum 

       Untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal konsep 

bilangan melalui permainan bowling  
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2. Tujuan Khusus 

         Untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal konsep 

bilangan melalui permainan bowling di TK Pertiwi 1 Blmbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

            Sebagai dasar dalam pemilihan media pembelajaran dalam 

mengembangkan kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan  

anak melalui permainan bowling. Dengan adanya penelitian ini semoga 

dapat menjadi pijakan awal untuk mengkaji dan meneruskan apa yang 

akan dilakukan penulis , yang pada akhirnya akan menjadi sumbangsih 

bagi perkembangan pendidikan anak usia dini tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan masukan pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan melalui 

permainan dengan menggunakan bowling 

2) Membantu para guru dalam mengetahui perkembangan kognitif 

anak, khususnya pada anak usia dini 

b. Bagi Anak 

1) Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan 

2) Membantu anak dalam meningkatkan kognitif anak 
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c. Bagi Orang Tua 

1) Dapat memberikan masukan tentang pentingnya perkembangan 

kognitif pada anak usia dini 

2) Orang tua dapat menggunakan permainan dengan menggunakan 

bowling untuk sarana edukatif pada saat dirumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


