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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

 

Pada jenjang pendidikan anak usia dini, salah satu aspek yang menentukan 

keberhasilan pendidikan adalah kesiapan anak dini, baik jasmani maupun rohani 

dalam memasuki pendidikan, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 dinyatakan 

bahwa pendidikan usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan yang lebih lanjut (Permen No.58 Tahun 2009). 

 

Anak usia dini adalah sekelompok individu yang unik dimana ia memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, 

kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang 

sedang dilalui oleh anak tersebut Hartati (2005: 8). Upaya pengembangan 

berbagai potensi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, guna meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak. Walaupun demikian 

kemampuan-kemampuan yang lain pun juga ikut berkembang seperti kesiapan 
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mental, sosial dan emosional. Oleh karena itu dalam pembelajaran harus 

dilakukan secara menarik dan bervariasi. Walaupun tidak jarang guru atau 

pendidik di TK merasa bangga bila anak-anaknya pandai membaca, menulis dan 

berhitung. Dan tidak jarang juga dalam kegiatan pembelajaran calistung tersebut 

dilakukan tanpa menggunakan permainan ataupun hal yang menyenangkan. 

Sehingga TK adalah sebuah logo, yang kenyataannya bukanlah taman, melainkan 

karantina yang membuat jenuh anak-anak. Alasan dari guru ialah tuntutan dari 

masyarakat yang menginginkan anak-anaknya jika lulus dari TK tersebut dapat 

membaca, menulis dan berhitung. Selain itu, para orangtua juga khwatir dengan 

adanya tes calistung saat masuk ke Sekolah Dasar. Sehingga para guru berlomba 

untuk mengajarkan calistung, akibatnya banyak guru yang mengabaikan 

pembelajaran melalui bermain. Padahal bermain adalah sebuah sarana yang dapat 

mengembangkan anak secara optimal. Sebab bermain adalah sebagai kekuatan 

pengaruh terhadap perkembangan, lewat bermain pula didapat pengalaman yang 

sangat penting dalam dunia yang dimiliki anak.  

 

Singer dalam Kustanti (2004: 15) mengemukakan bahwa bermain dapat 

digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kopetensi 

dalam usaha mengatasi dunianya. Dengan bermain anak memiliki kemampuan 

untuk memahami konsep secara ilmiah, tanpa sedikitpun paksaan.  

 

Sudono (1995:1), menyatakan bahwa,”Bermain adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian 

atau memberi informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi 

pada anak”.  
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Sejalan dengan pendapat di atas menurut Mulyadi (2004: 53) menyatakan bermain 

adalah suatu yang sangat penting bagi kehidupan anak dan terdapat unsur 

kegembiraan namun tidak dilakukan demi kesenangan saja, namun bermain juga 

adalah hal yang sangat serius karena itu adalah sebuah cara bagi anak untuk 

meniru dan menguasai prilaku orang dewasa untuk mencapai kematangan. 

 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh anak didik PAUD adalah mampu 

mengikuti pendidikan selanjutnya dengan kesiapan yang optimal sesuai dengan 

tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Kemampuan dasar yang di 

kembangkan di PAUD meliputi kemampuan bahasa, fisik motorik, seni dan 

kemampuan kognitif, pengembangan kemampuan kognitif bertujuan 

meningkatkan kemampuan berfikir anak, pada kemampuan kognitif tersebut anak 

diharapkan dapat mengenal lambang bilangan. Mengingat melalui bermain anak 

dapat menjelajahi dunianya dan bermain juga sangat penting karena bermain 

merupakan cara bagi anak untuk mengembangan segala potensi yang dimilikinya 

untuk mencapai kematangan salah satunya untuk meningkatkan  kemampuan 

mengenal lambang bilangan. 

 

Kenyataan di lapangan, tidak semua guru melakukan pembelajaran melalui 

bermain. Hal ini juga terjadi di TK B Darma Bangsa, kondisi tersebut berdampak 

pada aspek perkembangan anak, terutama pada kognitif. Salah satu aspek   

perkembangan kognitif yang dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan di TK B Darma bangsa yaitu melalui bermain.  Dari jumlah 15 peserta 

didik yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 8 anak perempuan, hanya 26,67% anak 
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yang mampu mengenal lambang bilangan, sebaliknya 63,33% belum mampu 

mengenal lambang bilangan.  

 

Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran guru masih terlalu kaku ketika 

menyampaian kegiatan, penyajian yang kurang menarik, media yang digunakan 

guru kurang bervariasi dan kurangnya kreatifitas guru ketika membuat kegiatan 

sehingga anak cenderung bosan dengan tugas yang diberikan dan akhirnya 

menyepelekan pembelajaran akibatnya proses kegiatan tersebut terhambat dan 

kurang maksimal. Kegiatan yang diberikan tidak harus melalui paksaan melainkan 

menyenangkan bagi anak. Mengingat pembelajaran belum memberikan kegiatan 

yang menarik bagi anak, maka anak mengalami kesulitan dalam mengenal 

lambang bilangan. Mereka hanya menghafal angka-angka dan tidak memahami 

dimana muncul angka-angka tersebut. Hal ini belum seperti yang diharapkan yang 

pada akhirnya kemampuan mengenal lambang bilangan masih rendah. 

 

Atas dasar hal tersebut maka perlu adanya upaya dalam kegiatan pembelajaran 

yang dapat membantu meningkatkan kemampuan anak untuk mengenal lambang 

bilangan. Adapun salah satu pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan 

kemampuan dalam mengenal lambang bilangan adalah  melalui permainan 

congklak. Mengingat dengan bermain congklak dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan. Sehingga peneliti mengambil judul Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui Permainan 

Congklak Pada Anak Usia Dini Di TK B Darma Bangsa Bandar Lampung. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Kemampuan mengenal lambang bilangan belum berkembang sesuai harapan. 

2. Guru belum melakukan kegiatan pembelajaran melalui bermain. 

3.    Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak.  

 

 

1.3 Rumusan Masalah dan Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, 

maka masalah yang didapat penelitian adalah:  

Kemampuan mengenal lambang bilangan belum berkembang sesuai harapan. 

 

Adapun rumusan masalah penelitian adalah: 

Apakah permainan congklak dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang 

bilangan pada anak di TK B Darma Bangsa?  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui 

permainan congklak. 

2. Untuk mendeskripsikan permainan congklak dalam upaya meningkatkan     

kemampuan mengenal lambang bilangan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 

1.5.1 Manfaat bagi anak  

Untuk membantu meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 

melalui permainan congklak. 

 

1.5.2 Manfaat bagi guru  

Untuk memperbaiki kualitas guru dalam pembelajaran, terutama dalam 

upaya meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui 

permainan congklak. 

 

1.5.3 Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi sekolah dalam 

rangka memperbaiki proses belajar mengajar, khususnya dalam 

meningkatkan  kemampuan mengenal lambang bilangan melalui permainan 

congklak. 

 

1.5.4 Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan dalam upaya meningkatkan kemampuan 

mengenal  lambang bilangan melalui permainan congklak. 


