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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan sebuah istilah yang 

sudah tidak asing lagi pendidikan anak usia dini mempunyai tujuan untuk 

membantu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak sejak dini 

secara optimal dan menyeluruh jenjang pendidikan ini merupakan pendidikan 

yang berada diluar lingkup keluarga serta merupakan sebagai sarana untuk 

mempersiapkan anak dalam mengenyam pendidikan ketingkat yang lebih 

tinggi  

Tujuan pambelajaran pendidikan anak usia dini secara umum adalah 

membantu meletakan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, 

ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya.  

Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus di 

kembangkan. Anak memiliki karakteritik tertentu yang khas dan tidak sama 

dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu 

terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, mereka seolah olah tidak 

berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa 

ingin tahu secara alamiah, mahluk social, unik, kaya dengan fantasi, dan 

merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. 
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Salah satu karakteristik anak usia dini adalah aktif bergerak. Anak-

anak hanya akan bertahan diam mendengar cerita guru maksimal 10 menit. 

Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar di Taman kanak-kanak 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan DAP 

(Developmentally Appropriate Practice) yaitu pembelajaran yang patut sesuai 

dengan karakter anak sekaligus menyenangkan anak didik pada umumnya. 

Disamping itu juga digunakan media belajar yang beraneka ragam. Dengan 

berbagai metode tersebut diharapkan mampu menarik minat anak, sehingga 

anak akan mampu pula mencapai kemampuan yang hendak dicapai. 

Dunia anak adalah dunia bermain yaitu dunia yang penuh spontanitas 

dan menyenangkan. Sesuatu akan dilakukan oleh anak-anak dengan penuh 

semangat apabila sesuai dengan suasana hati yang menyenagkan. Lebih lanjut 

Hernowo (2005: 7) mengatakan belajar akan lebih efektif jika berada dalam 

lingkungan yang menyenangkan. Menyenangkan dalam artian siswa 

dikondisikan untuk bebas melakukan sesuatu yang disukai secara positif dan 

sesuai situasi. 

Bermain merupakan media yang sangat diperlukan untuk proses 

berpikir karena menunjang perkembangan intelektual melalui pengalaman 

yang memperkaya cara berpikir anak. Penyelidikan Vygotsky (1976) 

membenarkan adanya hubungan erat antara bermain dan perkembangan 

kognitif. Bermain memberi kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi, 
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mengadakan penelitian, dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. 

Melalui bermain anak juga memperoleh pemenuhan rasa ingin tahunya, mulai 

dari minat, daya konsentrasi, inisiatif, daya imajinatif, daya kreasi serta daya 

fantasi anak dapat di pupuk pula melalui bermain.  

Kemampuan kognitif berkembang pada saat anak bermain yaitu anak 

mampu meningkatkan perhatian dan konsentrasinya, mampu memunculkan 

kreativitas ,melatih ingatan, mengembangkan prespektif, dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa. Konsep abstrak yang membutuhkan kemampuan 

kognitif juga terbentuk melalui bermain, dan menyerap dalam hidup anak 

sehingga anak mampu memahami dunia disekitarnya dengan baik.  

Salah satu aspek perkembangan yang dimiliki anak yaitu aspek 

perkembangan kognitif sedangkan potensi kognitif yang tentunya perlu 

dikembangkan bagi anak usia dini yaitu kecerdasan logis-matematis, anak 

semestinya dikenalkan tentang penambahan atau yang sering kita kenal 

dengan istilah penjumlahan. Itu dikuatkan dengan adanya indikator 

perkembangan kognitif khususnya indikator tentang kemampuan anak dalam 

menyebutkan hasil penjumlahan dan mengetahui warna, dengan benda yang 

tertuang pada kurikulum Tk Aisiyah. Itu sebabnya dalam penelitian tindakan 

kelas ini, peneliti memberikan batasan atau ruang lingkup dalam kajian 

perkembangan kognitif, yang berkaitan dengan penjumlahan dan mengetahui  

warna. 

Akan tetapi, fakta-fakta yang peneliti peroleh tentang kemampuan 

kognitif berupa penjumlahan pada anak Tk Aisiyah kebanaran masih rendah. 
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Fakta ini ditunjukan, dari 20 anak hanya ada 25 % atau 5 anak yang 

kemampuanya sudah baik, sedangkan ke 75% atau 15 anak lainya 

kemampuannya masih rendah, Mereka masih kesulitan dalam menyebutkan 

hasil penjumlahan dari dua kumpulan benda. Umumnya ketika anak 

menjumlahkan dari dua kumpulan benda yang ada, anak hanya menyebutkan 

jumlah dari salah satu kumpulan benda tersebut mereka masih kesulitan.  

Biasanya untuk mengembangkan kemampuan kognitif, kegiatan yang 

paling sering guru berikan kepada anak yaitu dalam bentuk lembar kerja anak. 

Oleh sebab itu peneliti sangat berupaya untuk meningkatkan perkembangan 

kognitif pada anak TK Aisiyah Kebanaran melalui kegiatan menyusun 

“pelangi”. Karena pada saat kegiatan pembelajaran membutuhkan 

perlengkapan seperti bentuk-bentuk geometri  dengan berbagai warana seperti 

warna pelangi  yang terbuat dari kain flannel dengan diberi perkat baju, bentuk 

angka-angka, serta papan flannel (papan tulis yang dilapisi kain flannel). 

Kegiatan menyusun pelangi berbentuk disajikan untuk mengembang-kan 

aspek kognitif anak melalui cara yang lebih menyenangkan. Sebab pada 

dasarnya sebelum anak mempelajari hal yang abstrak, anak sangat 

membutuhkan media sebagai alat bantu dalam belajar. Karena anak usia TK 

perkembangan kognitifnya masih terikat dengan objek kongkrit yang dapat 

mereka tangkap dengan panca indra. Sehingga dengan kegiatan menyusun 

pelangi yang digunakan pada penelitian ini, dapat memperjelas apa yang akan 

disampaikan oleh guru dan akan lebih cepat dimengerti dan dipahami anak.  

Untuk itulah peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Upaya 
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Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak melalui Kegiatan Menyusun 

‘Pelangi’ pada Anak kelompok B TK Aisiyah Kebanaran Kecamatan 

Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015 

 B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti  mempunyai rumusan 

masalah berupa “ apakah melalui kegiatan menyusun pelangi dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif pada anak kelompok B TK Aisiyah Kebanaran Kecamatan 

Mandiraja Kabupaten Banjarnegara  Semester genap tahun ajaran 2014/2015 ? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan perkembangan kognitif 

anak dapat ditingkatkan melalui kegiatan menyusun pelangi pada anak  kelompok 

B TK Aisiyah Kebanaran Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara semester 

genap tahun ajaran 2014/2015.  

D. Manfaat penelitian  

dalam mengadakan penelitian ini, peneliti mengharapkan hal tersebut dapat 

bermanfaat terhadap :  

1. Manfaat bagi peserta didik 

a.  Anak menjadi semakin paham tentang konsep bilangan dan lambang 

bilangan 1-20, anak mengetahui bentuk-bentuk geometri melatih 

sosial anak ketika bermain bersama teman, dan bekerja sama dengan 

temannya, dan meningkatkan kemampuan bahasa anak ketika 

membilang 1-20. 

b. Dapat menambah pengalaman belajar peserta didik terutama dalam 

peningkatan perkembangan kognitif. 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Iin Nurkhasanah, FKIP UMP, 2015



6 

 

 

c. Dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik 

2. Manfaat bagi peneliti 

Sebagai upaya menumbuhkan daya inofatif dan kreatifitas 

3. Manfaat bagi guru TK 

  menambah wawasan tentang bagaimana mengembangkan 

kemampuan kognitif anak melalui APE yang sederhana dan mudah di 

dapat, dan menambah kreativitas dan inofasi baru dalam setiap 

pembelajaran. 

4. Manfaat bagi sekolah 

  menumbuhkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif sehingga 

tercipta lingkungan pembelajaran yang aktif, efektif, dan inovatif, dan 

salah satu bahan informasi tentang bagaimana mengembangkan 

kemampuan kognitif pada anak. 

5. Manfaat bagi orang tua 

Manfaat bagi orang tua yaitu dengan adanya inovasi yang di 

lakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar siswanya,maka 

orang tua lebih mempercayakan anak untuk bersekolah di TK/lembaga 

PAUD yang lebih bermutu. 
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