
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Undang –undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pasal1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada 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   

(peraturan pemerintah no 58) 

Peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 58 tahun 

2009 tentang standar pendidikan anak usia dini pasal 1 ayat (1) menyatakan 

bahwa Standar pendidikan anak usia dini terdiri atas: standar tingkat 

pencapaian perkembangan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar 

isi; standar proses; dan standar penilaian; dan standar sarana dan prasarana, 

stndar pengelolalaan ,dan standar pembiayaan lanjut (peraturan pemerintah no 

58) 

Selanjutnya pada Pasal 28B Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan pada Pasal 28 C 

Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia 

(peraturan pemerintah no 58) 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh anak didik pendidikan 

anak usia dini adalah mampu mengikuti pendidikan selanjutnya dengan 

kesiapan yang optimal sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam 

masyarakat. Kemampuan dasar yang dikembangkan di pendidikan anak usia 

dini 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 sederhana. 

Pentingnya mengajarkan lambang bilangan di sekolah karena lambang 

bilangan adalah bahasa simbol yang memungkinkan berfikir dan 

mengkomunikasikan berbagai gagasan tentang elemen dan berbagai 

hubungan, pembelajaran mengenal lambang bilangan ini adalah sumber 

belajar bukan kegiatan fisik yang dilakukan anak melainkan manusia 

penciptaan hubungan-hubungan dan pola dalam pikiran anak. (J. Tombokan 

Runtukahu, 2014: 15 ) 

Berdasarkan pengamatan pada pendidikan anak usia dini ditemukan 

berbagai macam masalah yang dapat ditemui dalam pendidikan taman kanak-

kanak. Banyak taman kanak-kanak di daerah Kota Metro tepatnya dibagian 



3 

24 stadion tejoagung terdapat pendidikan Taman kanak-kanak, di Taman 

Kanak-Kanak Anisa Metro bahwa pembelajaran pengenalan lambang 

bilangan masih rendah hal ini terlihat dari hasil pekerjaan anak pada kegiatan 

membilang. Dari jumlah 28 anak didik yang terdiri dari 20 laki-laki dan 8 

perempuan, dari 28 anak didik tersebut hanya 6 anak yang bisa mengikuti 

kegiatan bilangan. 

Hal ini disebabkan antara lain kurangnya bahan dan alat yang dapat 

mendorong anak untuk melakukan kegiatan pengenalan lambang bilangan, 

disamping itu kurangnya kemampuan dari peran seorang guru dalam 

peningkatan mengenal lambang bilangan, maka salah satu cara yang dapat 

ditempuh yaitu dengan 

Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Melalui 

Permainan Kelereng Pada Kelompok B TK Anisa Metro, Karena di Taman 

Kanak-Kanak hanya menggunakan jari serta ditulis dipapan tulis sehingga 

anak kurang menerima pembelajaran mengenal lambang bilangan sehingga 

kurang tercapai dengan baik selama menerima materi  pembelajaran 

mengenal lambang bilangan yang diberikan di kelas. Alasan dipilihnya 

bermain kelereng adalah untuk meningkatkan pengenalan lambang bilangan 

sehingga anak lebih tertarik dalam permainan ini, maka permainan yang 

dipilih yaitu permainan kelereng. Metode ini digunakan guru untuk lebih 

memperjelas pengertian anak tentang pembelajran yang disampaikan oleh 

guru, dengan begitu mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengenal 

lambang bilangan sehingga anak antusias dalam mengikuti pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif yang diberikan oleh guru.  
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 Cara guru untuk melakukan tindakan memanfaatkan permainan kelereng 

untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan sehingga anak 

merasa lebih senang untuk melakukan permainan kelereng dan termotivasi 

untuk melakukan kegiatan pengenalan lambang bilangan dengan baik. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Menyajikan hal hal yang berkaitan dengan masalah dalam bentuk kalimat –

kalimat pernyataan : 

1. Belum digunakan permainan tradisional      

2. Rendahnya aktivitas anak  

3. Kemampuan anak mengenal lambang bilangan masih rendah  

4.  Anak yang merasa bosan pada saat melakukan kegiatan menulis angka. 

5. Banyak guru yang kurang profesional  dan kurang kreatif 

 

1.3 Rumusan Masalah Dan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi tersebut, diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut : anak belum dapat mengenal lambang bilangan  pada 

kelompok B di TK Anisa  tahun 2014 Kecamatan Metro Timur  

Maka permasalahan penelitian adalah : 

1. Bagaimana model permainan kelereng dalam meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada kelompok B di TK Anisa Metro ? 

Dengan demikian judul penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan melalui bermain kelereng pada 

kelompok B di TK Anisa Kecamatan Metro Timur Kabupaten Kota Metro 

tahun 2014. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui model permainan kelereng yang dapat meningkatkan 

mengenal lambang bilangan pada kelompok B Tk anisa Metro Timur? 

 

1.5 Manfaat Kegunaan 

Manfaat dalam peneliti ini adalah : 

1.5.1. Manfaat bagi guru  

guru dapat memperluas wawasan dan perkembangan pada 

permainan kelereng, sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan profesional guru dalam 

menyelenggarakan perkembangan kognitif anak. Dan guru dapat 

menciptakan suatu sistem  pendidikan  yang  efisien dan efektif 

dengan jalan mempelajari, menganalisis tingkah laku murid dalam 

proses pendidikan untuk kemudian mengarahkan  proses-proses 

pendidikan yang berlangsung, guna meningkatkan ke arah yang 

lebih baik. 

 

1.5.2.  Manfaat bagi peneliti  

Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

penelitian tindakan kelas  sehingga dapat diterapkan ketika 

menjadi guru yang terbaik. 
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1.5.3. Manfaat  bagi Sekolah 

Merupakan kontribusi bagi sekolah dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan, sarana dan prasarana di sekolah melalui 

permainan kelereng sebagai inovasi model permainan. 

 

  


