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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini 

semakin pesat. Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas dengan begitu perkembangan yang ada dapat dikuasai, 

dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dikembangkan lebih baik lagi. 

Pendidikan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena melalui 

usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. 

“Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” (UU Sisdiknas, 2003 : 10). 

 

Tujuan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) adalah “untuk 

mengembangkan potensi fisik dan psikis anak meliputi moral, agama, sosial, 

emosional, kognitif, fisik motorik, kemandirian dan seni agar siap memasuki 

pendidikan dasar” ( Depdiknas, 2009 : 5 ). 

Sebagai peletak pendidikan dasar pertama, standar kompetensi 

pendidikan di TK adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan secara 

optimal, melalui pemberian stimulasi dan bimbingan yang diharapkan akan 

dapat meningkatkan perkembangan perilaku dan sikap anak, sehingga 
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menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan pribadi sesuai dengan nilai dan 

norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan untuk mengubah agar peserta 

didik dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap pelajar sebagai 

bentuk perubahan perilaku hasil belajar. Perubahan dari hal itu biasanya 

dilakukan oleh guru dengan menggunakan beberapa metode dan kegiatan 

praktek untuk menunjang proses belajar mengajar, sehingga anak aktif 

didalamnya. 

Proses pembelajaran di TK hendaknya diselenggarakan secara 

menyenangkan, inspiratif, menantang, memotivasi anak untuk berpartisipasi 

aktif dan memberi kesempatan kepada anak untuk berkreasi mandiri sesuai 

dengan tahap perkembangan fisik dan psikis anak.  

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak secara lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsang pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut “(Depdiknas, 2003 : 6) 

 

Kegiatan pembelajaran di Taman kanak-kanak mengutamakan bermain 

sambil belajar dan belajar seraya bermain. Bermain pada dasarnya 

mementingkan proses dari pada hasil. Pembelajaran yang paling efektif untuk 

anak usia TK adalah melalui suatu kegiatan yang kongkret dan pendekatan 

yang berorientasi bermain. Bermain sebagai bentuk kegiatan belajar di TK 

adalah bermain kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran disusun sehingga 

menggembirakan dan demokratis agar anak tertarik untuk terlibat dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. Anak tidak hanya duduk tenang mendengarkan 
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ceramah guru, tetapi mereka aktif berinteraksi dengan berbagai benda dan 

orang dilingkungannya, baik secara fisik maupun mental. 

Pembelajaran pada anak usia TK hendaknya  tidak bersifat hafalan, 

tetapi mengembangkan kemampuan anak. Pengembangan kemampuan anak 

dengan cara melatih anak berfikir, bernalar,  mengambil keputusan, dan 

memecahkan masalah. Bermain dapat mengasah kemampuan yang dimiliki 

anak. Kegiatan bermain merangsang anak memanfaatkan berbagai 

kemampuan yang dimiliki sekaligus. 

Guru dapat menstimulasi kemampuan berhitung  anak dengan 

memberikan materi-materi kongkret yang dapat dijadikan bahan percobaan 

dan bermain untuk anak. Guru perlu memberikan permainan-permainan yang 

merangsang kemampuan berhitung anak dan kemampuan memecahkan 

masalah anak mempelajari matematika melalui kegiatan menghitung benda 

kongkrit, menghubungkan jumlah dengan lambang angka. 

Anak usia 3 sampai 5 tahun sering dijumpai kurangnya minat dalam 

belajar bilangan. Mereka cenderung lebih suka pada permainan-permainan 

yang menarik seperti permainan fisik motorik yang dapat menyalurkan 

kelebilan energi yang dimiliki. Anak kurang menguasai berhitung karena 

berhitung kurang menarik baginya. Anak bisa berhitung 1 sampai 10 tapi anak 

kesulitan untuk menunjukkan mana simbol angka yang melambangkannya.  

Penggunaan metode pembelajaran yang berupa permainan tebak angka 

dirasakan perlu dalam pembelajaran untuk anak usia dini karena dapat 

mendorong aktifitas belajar peserta didik sehingga anak lebih aktif dan 
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mandiri, serta dapat mengembangkan kemampuan berhitung. Berkaitan 

dengan hal tersebut di atas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul 

“Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Permainan Tebak 

Angka. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Minat dan potensi yang dimiliki anak mempengaruhi kemampuan anak. 

2. Belum digunakannya metode pembelajaran di TK yang mempengaruhi 

pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan  anak. 

3. Metode pembelajaran yang monoton, menjenuhkan anak. 

4.  Kurangnya pemenuhan kebutuhan dan kesempatan yang diberikan guru 

pada anak dalam belajar. 

5. Belum digunakannya metode pembelajaran melalui permainan “Tebak 

Angka” di TK. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengatasi permasalahan supaya dapat dikaji secara mendalam 

maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Penerapan pembelajaran untuk anak usia TK melalui penggunaan 

permainan Tebak Angka. 

2. Peningkatan kemampuan berhitung peserta didik anak usia TK dalam 

penelitian ini dibatasi pada peserta didik kelompok B di  BA Aisyiyah 

Dukuh Sukoharjo semester gasal Tahun 2010/2011. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka 

penulis merumuskan masalah yaitu: 

 Apakah ada peningkatan kemampuan berhitung anak TK melalui 

permainan tebak angka ?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berhitung anak TK melalui permainan tebak angka 

di BA Aisyiyah Dukuh Sukoharjo. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran permainan tebak angka dalam upaya peningkatan 

kemampuan berhitung untuk anak usia dini dan sebagai latihan serta 

pengalaman dalam mempraktekkan teori yang diterima di bangku kuliah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan informasi kepada guru TK untuk memilih metode 

pembelajaran permainan tebak angka untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung peserta didik. 

b. Untuk dijadikan masukan bagi guru TK dalam pembelajaran untuk anak 

usia TK dalam peningkatan kualitas pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran permainan tebak angka. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman 

penelitian selanjutnya. 




