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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usia prasekolah merupakan usia yang efektif untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan prasekolah dengan 

standar perkembangan anak usia dini yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nomor 137 tahun 2014. Upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai 

cara termasuk melalui permaian berhitung untuk mengenal bilangan. 

Kemampuan mengenal bilangan pada anak menunjukkan perkembangan 

dari cara berpikir kognitifnya. Kemampuan dalam mengkoordinasi 

berbagai cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dapat digunakan 

sebagai tolak ukur pertumbuhan kognitif. Piaget mengelompokkan tahapan 

perkembangan kognitif menjadi empat yaitu : tahap sensori motor (0-2 

tahun), tahap praoperasional (2-7 tahun), tahap operasional konkret (7-11 

tahun), tahap operasional formal (11 tahun hingga dewasa). Menurut 

Piaget, tahap kognitif berkaitan dengan pertumbuhan kematangan dan 

pengalaman anak. 

Pemahaman bilangan berkembang seiring dengan perkembangan 

waktu dan kesempatan. Peneliti melihat kurangnya pengenalan anak 

terhadap bilangan pada pembelajaran di TK. Pada dasarnya kemampuan 
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mengenal bilangan anak usia dini dapat ditingkatkan asalkan guru 

mengetahui cara-cara yang tepat dan sesuai. Banyak cara yang dapat 

dicoba oleh guru agar anak mengenal bilangan. Salah satunya adalah 

melalui permainan, dan penggunaan media pembelajaran yang menarik 

minat anak. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan peneliti di 

kelompok B RA Mamba’ul Hisan Salatiga.  

Dalam pengamatan terhadap pembelajaran pengenalan bilangan di 

kelompok B RA Mamba’ul Hisan Salatiga masih ditemui peserta didik 

yang memiliki kemampuan mengenal bilangan yang kurang. Hal ini 

terlihat dari hasil pekerjaan anak pada pengenalan bilangan. Dari 15 anak 

yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. 6 anak termasuk 

dalam kategori berkembang sangat baik (BSB), 2 anak termasuk dalam 

kategori berkembang sesuai harapan (BSH), kategori berkembang (B) 

terdapat 1 anak, 4 anak pada kategori mulai berkembang (MB) dan 

kategori belum berkembang (BB) 2 anak. Dengan patokan nilai yang 

disimbolkan dengan nilai jumlah bintang yang didapatkan anak seperti 

kategori BSB 5 bintang, kategori BSH dengan 4 bintang, kategori B 3 

bintang, kategori MB 2 bintang, dan BB 1 bintang.  

No. Kategori/nilai Jumlahanak % 

1.  BSB   (                  ) 6 40 

2.  BSH  (                 ) 2 13.3 

3.  B           ( ) 1 6.7 

4.  MB          (          ) 4 26.7 

5.  BB                (     ) 2 13.3 

Jumlah 15 100 
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Hal ini sesuai dengan indikator pada Permendikbud 137 yaitu ; 

No Indikator  

1  Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2 Mencocokkan banyak benda dengan lambang 

bilangan  

3 Mengenal konsep lebih banyak dan lebih sedikit 

 

Dari perhitungan data yang sesuai dengan indikator instrumen 

penilaian dari TK tersebut dapat dinyatakan bahwa kemampuan 

pengenalan bilangan di kelompok B RA Mamba’ul Hisan Salatiga masih 

terdapat 7 anak yang dibawah rata-rata ( Berkembang), 1 anak 

berkembang, 4 anak mulai berkembang, dan 2 anak termasuk dalam 

kategori belum berkembang. Ini disebabkan karena kurangnya minat anak 

dalam mengikuti pembelajaran pengenalan bilangan 1-10 yang hanya 

duduk mengerjakan tanpa didahului dengan permainan, selain itu 

pembelajaran di dalam kelas yang sering menggunakan lembar kerja siswa 

(LKS) atau menggunakan majalah-majalah yang berisi angka-angka. 

Pembelajaran model ini membuat anak agak kesulitan dalam mengenal 

bentuk simbol bilangan, serta dalam mengurutkan bilangan tersebut. 

Melihat kondisi seperti ini penulis mencoba untuk meningkatkan 

kemampuan pengenalan bilangan  pada anak melalui bermain, karena 

memang sudah seyogyanya anak usia  dini belajar menggunakan metode 

bermain, dan bermain sambil belajar. Disini penulis menggunakan 

permainan puzzle pecah telur. Puzzel Pecah telur bahannnya sangat 
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terjangkau, karena dibuat dari kertas tebal yang diberi gambar serta angka, 

berbentuk lingkaran yang digunting ditengah membentuk retakan telur. 

Karena dalam permainan ini selain dapat memasangkan puzzle anak juga 

dituntut untuk menghitung gambar benda yang ada lalu memasangkan 

dengan lambang bilangan yang sesuai.  

Berdasarkan kondisi pembelajaran di kelompok B RA Mamba’ul 

Hisan Salatiga, penulis merancang sebuah penelitian tindakan kelas 

dengan judul: Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan 1-10 

Melalui Permainan Puzzel Pecah Telur  Di Kelompok B Ra Mamba’ul 

Hisan Salatiga.  

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

Apakah permainan puzzel pecah telur dapat meningkatkan pengenalan 

bilangan 1- 10 di kelompok B di RA Mamba’ul Hisan Salatiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

pengenalan bilangan 1-10 melalui permainan Puzzel Pecah Telur pada 

siswa di kelompok B RA Mamba’ul Hisan Salatiga. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis : 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pendidikan anak usia dini mengenai penggunaan alat permainan Puzzel 

Pecah Telur untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 1-10.  

1.4.2 Manfaat Praktis : 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam bidang kognitif khususnya pada pengenalan 

bilangan 1-10.  

2. Membantu memperbaiki pembelajaran yang dikelola dengan tujuan 

meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membantu guru dalam 

mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki 

sehingga mencapai tujuan pendidikan sekolah yang sudah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


