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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan anak yang optimal yaitu terjadi pada masa Early 

childhood development (ECD) atau perkembangan anak usia dini. Usia dini 

merupakan usia yang paling krusial dalam proses perkembangan kognitif anak, 

seperti kecerdasan, keterampilan motorik, mental, sosial, emosional, dan 

pertumbuhan fisik yang terjadi pada usia 0 – 8 tahun. Penelitian telah 

membukitan 43% dari anak – anak dibawah 5 tahun mempunyai risiko dimana 

tidak dapat memenuhi potensi perkembangan mereka (UNICEF, 2017), 

sehingga dibutuhkan stimulasi yang tepat sejak usia dini agar perkembangan 

anak  berkembang dengan pesat dan baik.  

Pada anak usia 4 – 6 tahun, anak dapat menunjukan ketertarikan pada 

angka, huruf, membaca, dan menulis. Anak juga dapat bermain dengan 

koorperatif. Anak juga dapat mengembangkan kemampuan berhitungnya atau 

mengenal angka serta mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. 

(Ibda,2015) Menurut peraturan menteri Pendidikan dan kebudayan no. 146 

tahun 2014, anak berumur 4 – 6 diharapkan sudah dapat mengenal bilangan 

dan konsep bilangan. Sehingga, anak sudah bisa mengetahui angka 1 – 10 dan 

dapat mencocokan angka tersebut dengan lambang bilangannya. Dalam 

melakukan pembelajaran diperlukan media yang menarik agar anak dapat lebih 

antusias untuk mengikuti pembelajaranan. (Anderson et Kirkorian, 2015) 

Untuk meningkatkan pendidikan yang efektif diperlukan perancangan 

yang baik dengan media yang dipikirkan secara baik. Banyak jenis media yang 
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dapat dipakai sebagai cara pembelajaran yang baik, termasuk lego. Lego dapat 

meningkatkan kreativitas anak, juga dapat meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan dasar kognitif dibidang matematika, yaitu pengenalan konsep 

bilangan, lambang bilangan, warna suatu objek, bentuk dari suatu objek, 

ukuran objek. Selain itu lego dapat meningkatkan sikap berpikir kritis, logis, 

kreatif pada diri anak. (Nath et Szucs, 2014) 

Pada penelitian sebelumnya lego telah terbukti dapat meningkatkan 20% 

peningkatan kognitif anak berumur 5 – 6 tahun dalam pengenalan warna. 

Sementara itu pada penelitian yang dilakukan Swiya Nath dan Denes Szucs 

pada anak yang berusia 7 tahun membuktikan lego dapat meningkatkan 

kemampuan matematematika dengan visualpatial memory. 

Berdasarkan hal – hal yang sudah dijelaskan diatas, penulis berminat 

untuk Mengangkat lego sebagai penelitian agar dapat mengetahui apakah 

dengan menggunakan permainan lego sebagai media pembelajaran dapat 

membantu perkembangan kognitif anak berusia 5 – 6 tahun dan dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk semua 

kalangan. Penelitian akan dilakukan di Taman Kanak – Kanak Tunas Bangsa 

Arjosari Malang dikarenakan berdasarkan Rancangan Program Pembelajaran 

Mingguan yang dibuat dari TK tersebut, pengenalan angka masih dilakukan 

dengan cara menggambar sesuai angka yang tersedia dan memasangkan angka 

yang sesuai dengan lambang bilangannya tanpa menggunakan media 

permainan yang lain. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian di Taman Kanak – Kanak Tunas Bangsa Arjosari Malang. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah hubungan pemberian permainan lego sebagai media 

pembelajaran  terhadap kemampuan kognitif anak Taman Kanak – Kanak 

Tunas Bangsa Malang? 

1.3. Tujuan dari Penelitian 

1.3.1. Tujuan Utama  

Mengetahui hubungan antara permainan lego dalam mengembangkan 

kognitif anak usia 5 – 6 tahun di Taman Kanak – Kanak Tunas Bangsa 

Malang. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

• Untuk mengetahui kemampuan kognitif anak Taman Kanak - Kanak  

Tunas Bangsa Malang dalam mengenal angka dengan menggunakan lego 

sebagai media pembelajaran. 

1.4. Manfaat dari Penelitian 

1.4.1. Akademisi 

• Hasil dari penelitian dapat menjadi bahan  masukan bagi tenaga – tenaga 

akademis bahwa lego dapat menjadi media pembelajaran. 

• Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dan dikembangkan oleh 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Masyarakat 

• Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua sebagai 

alternative pembelajaran anak di rumah dengan menggunakan 

permainan lego. 


