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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang diselenggarakan 

sebelum jenjang pendidikan dasar dan ditujukan pada anak berusia antara 0-6 

tahun sesuai yang tertuang dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 28. Pasal tersebut menyebutkan pendidikan anak 

usia dini secara garis besar dibagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur formal, jalur 

non-formal dan informal. Jalur formal yaitu Taman Kanak-kanak, Raudhatul 

Athfal/RA dan Bustanul Athfal/BA atau bentuk lain yang sederajat. Jalur non 

formal  pendidikan anak usia dini berbentuk Satuan PAUD Sejenis/SPS, 

Kelompok Bermain/Playgroup, Tempat Penitipan Anak/TPA, Sekolah 

Minggu. Sedangkan pada jalur informal, pendidikan anak usia dini berbentuk 

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan.

Permendiknas No 58 tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat empat 

standar pendidikan anak usia dini antara lain (1) standar tingkat pencapaian 

perkembangan, (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (3) standar isi, 

proses dan penilaian, (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan 

pembiayaan. Standar tingkat pencapaian perkembangan adalah acuan dalam 

pembelajaran pada pendidikan di taman kanak-kanak sebagai salah satu 

bentuk pendidikan formal. Standar tingkat pencapaian perkembangan 

merupakan standar minimal dari pertumbuhan dan perkembangan yang 
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diharapkan dicapai oleh anak pada rentang usia tertentu. Oleh karena itu, 

standar tingkat pencapaian perkembangan dijadikan pedoman dalam 

memahami, merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program 

pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini (Depdiknas, 2009: 1).

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan disingkat STPP mencakup lima 

aspek perkembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, 

sosial emosional. Aspek pengembangan kognitif adalah salah satu aspek 

pengembangan anak usia dini dalam STPP, didalamnya terdapat tiga 

komponen: pertama, pengetahuan umum dan sains, kedua tentang konsep 

bentuk, warna, ukuran, dan pola serta ketiga adalah konsep bilangan, lambang 

bilangan dan huruf. Berhitung merupakan bagian dari komponen mengenai 

konsep bilangan, lambang bilangan. Anak diharapkan mengenal konsep 

bilangan, lambang bilangan sehingga mampu untuk berhitung dengan benar.

Berhitung sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari disekitar anak, 

baik di rumah, lingkungan sekitar tempat tinggal, sekolah, tempat umum, dan 

di mana saja (Griffith, 1992: 25). Dirumah anak melakukan kegiatan berhitung 

misalnya pada saat mereka bermain, anak akan menghitung berapa jumlah 

boneka dalam keranjang, atau berapa jumlah roda di mainan mobil-mobilan, 

anak juga akan membandingkan sekumpulan lego di genggaman mereka lebih 

sedikit daripada lego yang ada di toples. Ketika anak bersama ibunya didapur 

anak diberi tahu bagaimana membuat susu dengan menghitung beberapa 

sendok susu bubuk yang diperlukan untuk dilarutkan dalam segelas air. 

Berhitung berkaitan dengan bilangan dan lambang bilangan atau angka. 
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Angka ada dimana-mana, berada di sekitar lingkungan misalnya pada 

kendaraan, nomor sepatu, buku-buku, kalender, nomor rumah, nomor telepon, 

dan masih banyak lagi penggunaan angka dalam kehidupan. Dengan 

demikian, belajar berhitung dan angka adalah suatu hal yang perlu diajarkan 

pada anak agar dapat menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitarnya dengan 

baik dan menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat lingkungan 

tempat ia tinggal.

Pengenalan berhitung sejak dini akan berdampak pada persepsi anak 

sekarang dan selanjutnya (Seefeldt, 2008: 391). Sebagian anak mengalami 

masalah ketakutan terhadap berhitung pada tingkatan pendidikan sekolah 

dasar yang menyebabkan rendahnya pencapaian hasil belajar. Hal tersebut 

salah satunya disebabkan oleh persepsi anak tentang berhitung yang kurang 

menyenangkan pada saat pengenalannya di taman kanak-kanak. Misalnya 

penyebab ketidaksukaan anak terhadap berhitung pada saat taman kanak-

kanak karena penyampaian guru yang kurang, menarik karena metode yang 

digunakan dengan cara klasikal. Penggunaan alat peraga kurang bervariasi

sehingga membuat anak bosan karena menggunakan media yang sama serta 

terus menerus dalam pembelajaran berhitung Sebaliknya, pengenalan 

berhitung di taman kanak-kanak dengan metode dan alat peraga yang tepat 

akan membuat suatu persepsi bahwa berhitung itu menyenangkan sehingga 

tertarik untuk melakukannya lagi. Hal tersebut akan berulang hingga pada saat 

sekolah dasar anak akan tetap menyukai berhitung. Anak tidak hanya 

diajarkan berhitung tetapi menggunakan perhitungan dalam pelajaran 
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matematika. Berhitung berkaitan dengan bilangan dan lambang bilangan. 

Angka atau lambang bilangan digunakan dalam matematika misalnya operasi 

penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, yang umumnya digunakan 

untuk menghitung waktu, luas, volume, kecepatan, hingga menghitung operasi 

aljabar sampai logaritma.

Pengenalan berhitung di taman kanak-kanak dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa hal. Pertama, tingkat perkembangan kognitif anak.

Piaget (Djiwandono, 2006: 75) mengatakan bahwa perkembangan kognitif 

anak taman kanak-kanak berada pada tahap pra-operasional ditandai dengan 

pemikiran egosentris, simbolik, dan intuitif. Anak belum dapat berfikir abstrak 

sehingga penggunaan benda konkret diperlukan untuk memberikan suatu 

gambaran nyata. Menurut Suyanto (2005: 160) mengemukakan bahwa dalam 

pembelajaran berhitung anak dilatih untuk mengkonstruksi pemahaman 

dengan bahasa simbolik yang disebut abstraksi sederhana (simple abstraction)

yang dikenal dengan abstraksi empiris. Kemudian anak berpikir simbolik lebih

jauh lagi abstraksi reflektif dan menghubungkan antara pengertian bilangan 

dan dengan simbol bilangan. Kedua, perlu diperhatikan mengenai karakteristik 

anak salah satunya adalah anak adalah individu yang aktif bereksplorasi untuk 

memperoleh pengalaman dari lingkungan sekitarnya. Hal yang perlu 

dilakukan guru adalah membuat suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

anak untuk aktif. Ketiga, juga perlu diperhatikan mengenai prinsip 

pembelajaran di taman Kanak-kanak salah satunya yaitu bermain sambil 

belajar atau belajar sambil bermain. Albecth dan Miller (Sujiono, 2009: 139) 
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mengemukakan bahwa  pengembangan program pembelajaran bagi anak usia 

dini seharusnya sarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan adanya 

kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas. Sehingga 

pembelajaran dilakukan dengan kegiatan yang menarik dengan ada unsur 

bermain pada kegiatan pembelajaran tersebut.

Berhitung memliki peran penting dalam keseharian seperti menghitung 

jumlah benda, membagi sekumpulan benda, membuat kue, menghitung uang, 

begitu juga aplikasinya dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan sekolah 

dasar dan seterusnya. Berhitung di sekolah dasar sebagai dasar dalam 

matematika, karena menyangkut perhitungan untuk memecahkan masalah 

tentang luas, volume, jarak, aljabar dan sebagainya. Begitu pentingnya 

berhitung bagi anak, sehingga berhitung sebaiknya dikenalkan sejak dini 

dengan maksud anak tidak asing sehingga konsep dasar berhitung akan lebih 

mudah diterima pada jenjang berikutnya. Selain itu, anak usia tersebut adalah 

masa yang sangat strategis untuk mengenalkan berhitung karena masa anak 

sangat peka terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungannya atau 

dengan kata lain anak mudah menyerap informasi dari lingkungannya. 

Apabila kegiatan berhitung diberikan melalui berbagai macam permainan 

tentunya akan lebih efektif karena bermain merupakan wahana belajar dan 

bekerja bagi anak sehingga anak akan lebih berhasil mempelajari sesuatu 

apabila yang ia pelajari sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuannya 

(Seefeldt, 2008: 389). 



6

Studi pendahuluan dilakukan untuk memperjelas masalah dan 

kemungkinan dilanjutkan penelitian, salah satu caranya adalah dengan 

berkonsultasi dengan sumber (Arikunto, 2006: 41). Studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti dengan berkonsultasi dengan guru kelas. Pembelajaran 

berhitung kelompok A1 TK MTA Gemolong  ditemukan kesulitan dalam

memahami konsep bilangan dan angka. Sebagian besar anak, ketika 

dihadapkan pada pertanyaan berkaitan dengan kuantitas benda dan angka, 

hanya sebagian kecil anak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

dengan tepat. Beberapa anak melewatkan satu angka ketika menghitung 

dengan sekumpulan benda tersebut. Begitu pula ketika anak didik dihadapkan 

pada pertanyaan tentang angka, sebagian besar anak belum mampu untuk 

menjawab dengan tepat. Rendahnya kemampuan berhitung anak tersebut

kemungkinan disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang kurang menarik 

sehingga anak cepat bosan, media yang kurang variatif dan pemberian tugas 

yang menggunakan lembar kerja dalam bentuk buku latihan yang monoton 

serta cenderung membebani anak. Melihat kendala yang ada di lapangan, 

maka penulis mencoba mencari teknik dan strategi untuk membantu 

meningkatkan kemampuan berhitung anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembelajaran berhitung di taman 

kanak-kanak hendaknya dilakukan dengan suatu aktivitas yang 

menyenangkan, menggunakan media nyata dan melibatkan anak secara 

langsung (Sefeeldt, 2008: 391). Bermain merupakan bagian dari diri anak 

dengan kata lain anak menyukai bermain karena bermain adalah dunia 
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mereka. Mereka bebas melakukan permainan karena tidak ada unsur paksaan 

dan serangkaian kegiatan yang dirasa bagi mereka membebani. 

Berbeda dengan pembelajaran di kelas yang cenderung klasikal, guru 

memberikan penjelasan dan kemudian untuk megetahui sejauh mana 

kemampuan atau pemahaman anak dengan menggunakan lembar kegiatan. 

Dadu dipilih karena dadu bukan hal yang baru bagi anak, dalam permainanan 

ular tangga anak mengenal dadu, seperti dalam hal bentuk dan fungsinya. 

Dadu berbentuk kubus dikenal anak melaui bermain balok. Diharapkan 

melalui penerapan  bermain dadu, kemampuan berhitung anak meningkat.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul dalam penelitian ini yaitu 

”Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Metode Bermain Dadu 

pada kelompok A1 TK MTA Gemolong, Kabupaten Sragen tahun ajaran 

2010/2011”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan bahwa rendahnya 

kemampuan berhitung anak disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah pada 

kegiatan berhitung dirasa kurang menarik dan kurang melibatkan anak 

untuk aktif.

2. Penggunaan media yang kurang bervariasi dalam proses pembelajaran 

berhitung.
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3. Penggunaan lembar kerja dengan banyak butir soal yang terangkum dalam 

satu buku latihan sebagai alat evaluasi yang cenderung membebani anak.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan suatu masalah yang 

akan diteliti sehingga penelitian menjadi efektif, efisien dan dapat ditelaah 

lebih jauh. Masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan berhitung dalam hal ini sesuai dengan ruang lingkup 

pengembangan aspek kognitif anak kelompok A (usia 4-5 tahun) seperti 

yang tertuang dalam Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan dalam

Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Kemampuan berhitung dalam penelitian 

ini dibatasi pada penguasaan konsep bilangan 1-10.

2. Kegiatan berhitung dengan menerapkan metode bermain dadu dengan 

menggunakan dadu dibatasi hanya lima sisinya saja sedangkan satu sisi

yang kosong diberi gambar bintang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas dapat 

dirumuskan masalah penelitian, apakah penggunaan metode bermain dadu 

dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelompok A1 TK MTA 

Gemolong, Sragen tahun ajaran 2010/2011?
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E. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan berhitung anak kelompok A1 di TK MTA Gemolong kabupaten 

Sragen tahun ajaran 2010/2011 melalui penerapan metode bermain dadu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang upaya untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung anak dengan metode bermain dengan 

dadu yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah wawasan tentang pembelajaran bagi anak taman kanak-

kanak khususnya dalam pembelajaran dengan tujuan  meningkatkan 

kemampuan berhitung dengan metode bermain dengan dadu

b. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain yang ingin mendapatkan 

informasi mengenai pembelajaran berhitung melalui permainan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi anak, penerapan metode bermain dengan dadu untuk  penambahan 

dan pengurangan dapat meningkatan kemampuan berhitung anak. Selain 

itu metode bermain dengan dadu dapat membuat kegiatan pembelajaran 

yang bermakna, menyenangkan, dan mendorong  anak untuk aktif .

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

metode pembelajaran berhitung pada anak. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan menginspirasi guru untuk berkreasi guna melahirkan suatu 
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metode yang inovatif khususnya untuk pembelajaran berhitung di taman 

kanak-kanak.

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi 

sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kemudian 

menjadikan suatu peningkatan mutu bagi sekolah secara umum.

d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti lain untuk 

memotivasi agar melakukan penelitian yang berguna bagi peningkatan 

kulitas pembelajaran berhitung bagi anak taman kanak-kanak. 

e. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan kepada 

pengambil kebijakan tentang pendidikan, khususnya tentang prsoses 

pembelajaran berhitung di taman kanak-kanak. Dengan demikian, 

pengambil kebijakan diharapkan dapat memberikan kontribusi baik 

berupa keputusan yang bijaksana sehingga pembelajaran berhitung di 

taman kanak-kanak dapat terlaksana dengan baik dan berhasil.


