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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang istimewa karena 

manusia memiliki akal dan pikiran. Kedua hal inilah yang membedakan 

manusia dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya seperti hewan dan 

tumbuhan.
1
 Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat bahkan sering dikatakan 

sebagai golden age (masa keemasan) yaitu usia yang sangat berharga 

dibandingkan usia yang selanjutnya. Anak usia dini merupakan anak pada 

rentang usia 0-8 tahun. Pada usia tersebut sangat menentukan bagi anak untuk 

mengembangkan seluruh potensinya. Pada masa golden age (masa keemasan) 

inipun anak memiliki kemampuan belajar luar biasa, keinginan anak untuk 

belajar menjadikan anak aktif dan eksploratif.  

Kognitif adalah fungsi mental yang meliputi persepsi, pikiran, simbol, 

penalaran, dan pemecahan masalah. Kognitif adalah sebuah istilah yang 

digunakan untuk menjelaskan semua proses psikologis yang berkaitan dengan 

bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayang-

kan, memperkenalkan, memulai dan memikirkan lingkungannya. Sesuai 

dengan tahapan perkembangan kognitif anak.
2
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Para pakar sering mengatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. 

Dengan main anak belajar, artinya anak yang belajar adalah anak yang 

bermain, dan anak yang bermain adalah anak yang belajar. Bermain dilakukan 

anak-anak dalam berbagai bentuk saat sedang melakukan aktivitas, mereka 

bermain ketika berjalan, berlari, mandi, menggali tanah, memanjat, melompat, 

bernyanyi, menggambar dan lain sebagainya.
3
 

Anak bermain dengan menggunakan mainan yang konkret (nyata). 

Dengan main tersebut anak akan belajar banyak hal seperti warna, ukuran, 

bentuk, besar, kecil, berat, ringan, kasar, halus, selain itu anak juga akan 

belajar mengelompokkan benda, ciri-ciri benda dan sifat-sifat benda, 

kemampuan anak untuk belajar tersebut akan terus terbangun baik saat anak-

anak bermain maupun saat mereka beres-beres setelah bermain.
4
 

Mainan mempunyai manfaat yang sangat penting bagi anak khususnya 

anak usia dini diantaranya dalam aspek kognitif anak, anak belajar mengenal 

akan pengalaman mengenai objek-objek tertentu seperti: benda dengan 

permukaan kasar halus, rasa asam, manis dan asin. Anak belajar bahasa dan 

berkomunikasi timbal balik. Iapun memperhatikan sesuatu, memusatkan 

perhatian mengamati dan melakukan, sesering mungkin diperlihatkan buku-

buku bergambar. Di sini akan terbangun kecerdasan linguistik, spatial visual, 

dan logic matematic.
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Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara 

bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

persoalan mengenai bilangan (pusat pembinaan dan pengembangan bahasa). 

Menjumlah, mengurangi, mengalikan, dan membagi merupakan operasi-

operasi dasar dalam matematika. Tetapi, matematika bukan hanya sekedar 

berhubungan dengan angka dan bilangan semacam itu. Matematika adalah 

segala hal yang berkaitan dengan pola dan bagaimana aturan itu dipakai untuk 

menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
6
 

Matematika adalah bahasa simbol. Sebuah bahasa universal yang bisa 

dipahami tanpa makna ganda sehingga menghilangkan sifat kabur, majemuk, 

dan emosional. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian 

makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Matematika adalah ilmu 

tentang berfikir dan menalar. Tentang bagaimana cara memperoleh 

kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari berbagai keadaan. Matematika adalah 

ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika mempelajari hubungan pola, 

bentuk, struktur. Matematika merupakan aktivitas manusia.
7
 

Jadi  matematika adalah sesuatu yang berkaitan dengan ide-ide/konsep-

konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis melalui penalaran yang bersifat 

deduktif, sedangkan matematika di  PAUD adalah kegiatan belajar tentang 

konsep matematika melalui aktifitas bermain dalam kehidupan sehari-hari dan 

bersifat ilmiah. Belajar matematika dapat mengembangkan beberapa aspek 
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kemampuan pada anak seperti kemampuan sosial, emosional, kreativitas, fisik, 

dan tentu saja kemampuan intelektual. 

Melalui kegiatan belajar sambil menerapkan permainan matematika 

secara tidak langsung anak akan belajar mengenal banyak hal. Dengan 

perkataan lain melalui pembelajaran matematika anak akan memiliki 

keterampilan berpikir secara sistematis.
8
 

Proses pembelajaran anak usia dini, khususnya Taman Kanak-Kanak, 

telah menjadi permasalahan di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini. Hal 

ini disebabkan oleh pola pembelajaran yang dilaksanakan cenderung 

berorientasi akademik yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada 

pencapaian kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung. Pada 

hal pembelajaran yang dilakukan pada anak usia dini adalah untuk 

mengembangkan berbagai potensi pada anak seperti fisik, kognitif, bahasa, 

dan sosial-emosional. Kecenderungan tersebut disebabkan antara lain oleh 

pemahaman yang keliru terhadap konsep pembelajaran awal pada anak usia 

dini.
9
 

Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang 

berkualitas. Menurut Undang-Undang Sisdiknas 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, 
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masyarakat, bangsa dan negara. Pada hakikatnya belajar harus berlangsung 

sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan 

harus dilakukan sejak usia dini dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga 

usia 6 tahun.
10

 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan untuk usia 4 

sampai 6 tahun. Sedangkan tugas utama seorang pendidik RA adalah 

memberikan stimulasi dan rangsangan bagi anak untuk mengoptimalkan 

fungsi organ-organ dalam tubuh yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan sikap dan perilakunya di masa mendatang. 

Upaya pengembangan harus dilakukan melalui kegiatan bermain agar 

tidak membuat anak kehilangan masa bermainnya. Bermain merupakan suatu 

kegiatan yang menyenangkan bagi anak, bermain juga membantu anak 

mengenal dirinya dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat ia hidup. 

Melalui bermain anak memperoleh kesempatan untuk berkreasi, bereksplorasi, 

menemukan, dan mengekspresikan perasaannya.  

Guru sebagai baris terdepan dalam melaksanakan pembelajaran dituntut 

kreativitasnya untuk menciptakan strategi pembelajaran yang efektif yang 

dapat mendukung kepada hasil pembelajaran. Mulai dari aktifitas belajar anak 

di kelas, suasana belajar yang kondusif interaksi guru dengan anak, anak 

dengan anak dan sebagainya. Karena itu guru perlu menerapkan media 
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pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar anak pada mata pelajaran 

mengenal bilangan. Dari gejala-gejala di atas, untuk meningkatkan 

kemampuan anak dalam mengenal bilangan, maka guru mencoba metode 

pembelajaran dengan menggunakan strategi bermain angka matematika. 

Karena dapat merangsang anak lebih cepat mengenal angka, membuat minat 

anak semakin menguat dalam menguasai konsep bilangan, serta merangsang 

kecerdasan dan ingatan anak. Anak juga akan belajar banyak mengenai urutan 

bilangan dan pemahaman konsep angka dengan baik. 

Anak usia dini sudah mulai dapat dikenalkan tentang konsep bilangan 

dan dalam mengenalkan konsep bilangan tersebut harus melalui bermain agar 

anak merasa senang dan tertarik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan anak 

dapat dengan mudah mengetahui dasar-dasar matematika yang berguna untuk 

kehidupan anak di masa yang akan datang. 

PAUD Raudhatul Jannah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

beralamat di Jalan Cipta Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

merupakan realisasi dari program Pendidikan Anak Usia Dini yang 

menyelenggarakan PAUD sebagai salah satu bentuk pelayanan Pendidikan 

Anak Usia Dini dan masyarakat.
11

 

PAUD Raudhatul Jannah  berdiri  pada tahun 2008, sementara izin 

operasionalnya keluar pada tahun 2009. PAUD Raudhatul Jannah ini terletak 

di Jalan  Cipta Karya, Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Di PAUD 
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Raudhatul Jannah ini, metode bermain angka matematika diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran namun kegiatan ini belum dilakukan secara efektif.
12

 

Pada saat ini yang terjadi dengan perkembangan kognitif anak 

Kelompok B, cenderung memiliki apa yang telah dicapai anak. Pada proses 

perkembangan kognitif anak ini memerlukan observasi untuk anak pada 

kelompok umur 5-6 tahun tersebut. 

Selama ini, dalam pembelajaran pengenalan bilangan guru telah 

menerapkan beberapa metode pembelajaran serta latihan, ceramah ataupun 

tanya jawab sehingga kurang memberikan hasil yang optimal. Meskipun guru 

telah menjelaskan secara berulang-ulang, namun hasil belajar anak didik 

khususnya pada materi mengenal bilangan belum optimal. Berdasarkan 

penelitian yang telah peneliti lakukan dan kerja sama dengan Kepala Sekolah 

dan Guru di PAUD Raudhatul Jannah Pekanbaru ditemui gejala-gejala yaitu 

sebagai berikut:  

1. Masih ada sebagian anak yang belum mengenal urutan bilangan dari 1 

sampai 10. 

2. Masih ada sebagian anak yang belum mengenal angka bilangan dalam 

artian lebih banyak, lebih sedikit, sama dan tidak sama. 

3. Masih ada sebagian anak yang belum mampu mengenal lambang bilangan 

dengan baik. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengangkat judul “Pengaruh Penggunaan 

Strategi Bermain Angka Matematika terhadap Perkembangan Kognitif  

Anak Kelompok B Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Jannah 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah yang digunakan supaya tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

1. Penggunaan Strategi Bermain Angka Matematika adalah ilmu tentang 

bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional 

yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan mengenai bilangan 

angka.
13

 

2. Aspek kognitif anak adalah proses yang terjadi secara internal di dalam 

pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berfikir.
14

 

Maksud judul di atas menegaskan bahwa pengaruh penggunaan strategi 

bermain angka matematika terhadap perkembangan kognitif anak kelompok 

B PAUD Raudhatul Jannah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sehingga 

dalam judul ini akan dipaparkan mengenai pengaruh penggunaan strategi 

bermain angka matematika terhadap perkembangan kognitif anak tepatnya 

pada anak usia 5-6 tahun. 
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C. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul di atas adalah: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul yang akan diteliti di atas 

sesuai dengan bidang ilmu yang peneliti pelajari, yakni Pendidikan Islam 

Anak Usia Dini. 

2. Masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan judul di atas sepengetahuan 

peneliti belum pernah diteliti.  

3. Lokasi penelitian ini ditinjau dari segi waktu, kemampuan, dan 

pembiayaan dapat dijangkau oleh peneliti. 

 

D. Permasalahan 

1. Identifkasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat sejumlah masalah 

berkenaan dengan Pengaruh Penggunaan Strategi Bermain Angka 

Matematika terhadap Perkembangan Kognitif Anak Kelompok B 

Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Jannah Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru masalah-masalah tersebut dapat diindentifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Strategi bermain angka matematika 

b. Penggunaan strategi bermain angka matematika 

c. Perkembangan kognitif anak 

d. Pengaruh penggunaan strategi bermain angka matematika terhadap 

perkembangan kognitif anak 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya kajian di atas, maka peneliti perlu membatasi 

kajian pada Pengaruh Penggunaan Strategi Bermain Angka Matematika 

terhadap Perkembangan Kognitif  Anak Kelompok B Pendidikan Anak 

Usia Dini Raudhatul Jannah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah yang akan diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut “Apakah Penggunaan Strategi Bermain 

Angka Matematika Berpengaruh terhadap Perkembangan Kognitif Anak 

Kelompok B Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatul Jannah Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru?”. 

 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Penggunaan Strategi Bermain Angka Matematika terhadap Perkembangan 

Kognitif Anak Kelompok B Anak Kelompok B Pendidikan Anak Usia 

Dini Raudhatul Jannah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Sebagai salah satu masukan, pikiran dan pertimbangan bagi 

pihak sekolah dalam membantu meningkatkan kemampuan kognitif 

anak di PAUD Raudhatul Jannah. 
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b. Praktis 

1) Bagi PAUD Raudhatul Jannah Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru, sebagai bahan masukan dan informasi bagi guru terkait 

dengan judul tersebut. 

2) Bagi Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), sebagai 

bahan informasi dan dapat menjadi bahan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan tentang anak usia dini. 

3) Bagi Fakultas, sebagai literatur atau bahan referensi khususnya 

bagi Mahasiswa/i yang membutuhkan dan semua pihak pada 

umumnya. 

4) Bagi peneliti, sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan 

pada Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan sebagai 

persyaratan kelulusan Strata 1 (S1) untuk mendapatkan gelar S.Pd. 

5) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan 

referensi jika ingin mengadakan penelitian yang berhubungan 

dengan judul di atas. 


