
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah tunas harapan bangsa. Mereka ibarat bunga yang tengah 

berkembang ditengah pesatnya kemajuan zaman. Usia dini merupakan usia yang 

sangat penting bagi perkembangan anak, karena pada masa itu merupakan usia 

yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Anak 

usia dini  mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental 

yang sangat pesat. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terlepas dari pengaruh perubahan 

global, perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) serta seni dan 

budaya. Penyiapan sumber daya manusia sejak dini supaya berkualitas sehingga 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. 

Anak usia dini memiliki karakteristik perkembangan fisik dan psikologis 

yang khas. Secara teoritis mereka berada dalam masa periode emas, dimana 

mereka sangat peka untuk menerima berbagai stimulasi dari lingkungannya. Masa 

peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap 

merespon setiap stimulasi dari lingkungan dan berbagai upaya pendidikan. Selain 

itu masa usia dini merupakan pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan 

selanjutnya, sehingga diperlukan layanan pendidikan yang sesuai agar mereka 

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal Institut Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan PGRI Semarang, 2007: 25)  
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Taman Kanak-kanak (TK) merupakan 

lembaga pendidikan formal sebelum memasuki sekolah dasar. Lembaga ini 

dianggap penting karena usia ini merupakan usia emas (golden age), yang 

merupakan “Masa Peka” bagi anak. Fungsi pendidikan Taman Kanak-kanak 

adalah membina, menumbuhkan, mengembangkan seluruh potensi anak secara 

optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya. Tujuan Taman Kanak-kanak : 

1. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, 

inovatif, mandiri, dan percaya diri. 

2. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, 

kinestetis, dan sosial peserta didik. 

3. Membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan 

fisik yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, sosio-emosional, 

kemandirian, kognitif dan bahasa, dan fisik/motorik (Direktorat Pembinaan 

TK dan SD,  2010: 4). 
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Mengajarkan berhitung permulaan penting, karena melalui berhitung akan 

meningkatkan pemahaman anak tentang berbagai konsep bilangan. Ketrampilan 

berhitung sangat perlu diajarkan sejak usia dini, karena ketrampilan berhitung 

perlu dimiliki anak usia dini sebagai persiapan/bekal hidupnya nanti. 

Kemampuan berhitung di Taman Kanak-kanak tidak hanya berkaitan 

dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental, sosial emosional, 

dan aspek-aspek perkembangan yang lain. Fasilitas dan sumber belajar yang 

memadai akan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran, dan menanamkan 

pemahaman konkrit pada anak, tentang berbagai pengertian bilangan. Pendidikan 

di sekolah memiliki peranan penting dalam proses pengenalan berhitung 

permulaan pada anak (Departemen Pendidikan Nasional, 2007:1) 

Mengajarkan berhitung permulaan pada anak tidak mudah, kenyataannya 

banyak berbagai kendala yang dihadapi guru. Kendala yang sering dihadapi para 

guru adalah ”anak merasa bosan”. Faktor-faktor penyebab anak bosan mengikuti 

proses pembelajaran antara lain adalah penyebabnya karena anak takut pada guru 

atau proses pembelajaran tidak menarik. Untuk itu diperlukan metode yang dapat 

membuat anak tidak takut pada guru dan proses pembelajarannya yang 

menyenangkan serta bervariasi. Agar anak tidak takut pada guru, ciptakan figur 

guru yang menyenangkan, dan bersikap ramah pada anak. Pendekatan dalam 

melaksanakan pembelajaran  pada anak Taman Kanak-kanak adalah dengan 

bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain.  

Mengajarkan berhitung permulaan minimal dari 1 sampai 10 di TK RA Al 

Iman kelompok A, tanpa benda anak–anak dapat menghitung dengan baik, namun 
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setelah diberi tugas menghitung, anak tetap belum bisa menghitung. Anak belum 

bisa berhitung walaupun sudah diberi pembelajaran dapat disebabkan oleh 

pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan metode konvensional, 

maka perlu dicarikan model pembelajaran yang inovatif. Salah satunya adalah 

model pembelajaran yang digunakan menarik, tidak membosankan,dan membuat 

guru untuk tampil menyenangkan. Penelitian tindakan kelas ini, menggunakan 

permainan bola dalam model pembelajaran bermain peran, yang penulis asumsi 

dapat membantu anak untuk mudah memahami belajar berhitung permulaan. 

Melalui bermain bola membuat anak tertarik sehingga anak mudah untuk belajar 

berhitung. 

Bermain merupakan jembatan bagi semua aspek perkembangan anak. Anak 

sebagai individu unik memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda satu sama 

lainnya. Melaksanakan pembelajaran hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip 

dan tahap perkembangan anak. Penyediaan lingkungan belajar yang kondusif dan 

pembelajarannya harus menyenangkan yaitu melalui bermain. Bermain memang 

identik dengan kehidupan anak-anak, melalui bermain semua potensi/kecerdasan 

yang ada pada anak akan berkembang optimal. 

Masalah tersebut diatas, menjadi tanggung jawab guru bagaimana 

mengatasi, dan mencari solusinya. Guru harus memahami setiap kemampuan yang 

dimiliki anak, ini dapat membantu guru untuk mengetahui apakah anak 

mengalami kesulitan dalam kegiatan belajarnya atau tidak. Peran guru sebagai 

fasilitator, oleh karena itu guru dituntut mampu merancang, merencanakan, 

mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Merangsang 
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kecerdasan majemuk dibutuhkan pemahaman mengenai anak didik, guru yang 

berkompeten, metode pembelajaran yang tepat, dan sarana prasarana yang 

menunjang, yaitu dengan metode bermain peran. 

Metode pembelajaran bermain peran adalah metode dengan memerankan 

peran suatu tokoh, yaitu memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar 

anak, untuk mengembangkan daya khayal dan penghayatan terhadap bahan 

pengembangan yang dilaksanakan (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI 

Semarang, 2007: 40). Cara bermainnya berpasangan  ada yang melempar, dan 

anak yang menangkap bola sebagai kegiatan untuk berhitung. Alat yang 

digunakan berupa bola kecil dan keranjang.  

Tema dalam permainan ini yaitu “pekerjaan” sub temanya olahragawan 

(pemain bola). Bola yang di gunakan aman bagi anak, yang beraneka warna, dan 

tidak membahayakan. Permainannya yaitu bermain bola dalam model 

pembelajaran bermain peran dengan pendekatan tematik. Permainan bola 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak 

kelompok A (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 1) 

Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna kepada anak. Tema sebagai sarana atau wadah untuk mengenalkan 

berbagai konsep pada anak, dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

Pembelajaran yang bermakna merupakan suatu proses pembelajaran yang efektif 

dan membawa pengaruh perubahan terhadap tingkah laku anak didik. Penggunaan 

tema dimaksudkan agar anak dapat memahami berbagai konsep secara mudah dan 
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jelas. Penggunaan tema dapat menghemat waktu karena bidang pengembangan 

disajikan terpadu. Penentuan tema dimulai dari yang dekat dengan anak sampai 

yang jauh, dari yang sederhana ke komplek dan dari yang konkrit ke abstrak 

(Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan PGRI Semarang, 2007:28-30) 

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan apakah melalui permainan bola 

dalam model pembelajaran bermain peran dengan pendekatan tematik dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak Kelompok A TK RA 

Al-Iman Perumda II Gergunung Klaten Tahun 2012? 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dan menghindari terjadinya penafsiran 

yang tidak sesuai maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Upaya meningkatkan kemampuan berhitung permulaan dibatasi pada 

kemampuan berhitung dengan bola  minimal dari 1 sampai 10  

2. Permainan  bola dibatasi pada bermain bola dalam  model pembelajaran 

bermain peran dengan pendekatan tematik yaitu bermain mengelompokkan  

bola warna, sesuai angka dan warna, bermain melempar dan menangkap bola 

dengan keranjang, dan bermain basket.  

 

C. Perumusan Masalah 

Apakah melalui permainan bola dalam  model pembelajaran bermain peran 

dengan pendekatan tematik dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 
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pada anak kelompok A di TK RA Al-Iman Perumda II Gergunung Klaten Utara 

tahun ajaran 2011-2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 1-10 

b. Meningkatkan berfikir logika.. 

c. Anak dapat berhitung langsung dengan benda. 

d. Memasangkan, mengelompokkan benda sesuai angka dan warna. 

e. Anak dapat menyebut dan membedakan warna. 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan kemampuan berhitung permulaan melalui permainan bola 

dalam model pembelajaran bermain peran dengan pendekatan tematik pada anak 

kelompok A TK RA Al-Iman Perumda II Gergunung Klaten Tahun Ajaran 

2011/2012 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup aspek 

teoritis dan praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam peningkatan pendidikan 

khususnya mengenai permainan bola.  

b. Menambah wacana dan informasi bagi pembaca. 
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c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

     a. Bagi siswa 

1) Proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan memberi kesempatan 

pada semua anak untuk berpartisipasi secara aktif. 

2) Anak belajar berhitung dengan lebih mudah, lebih bervariasi, 

menyenangkan, dan mengasyikkan. 

     b. Bagi peneliti  

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan. 

     c. Bagi teman sejawat 

1) Memberikan gambaran tentang penggunaan atau penerapan  permainan 

bola, yang dapat meningkatkan kemampuan berhitung. 

2) Memberikan motivasi dan inspirasi untuk melakukan penelitian. 

3) Memberikan masukkan tentang salah satu cara pembelajaran. 

     d. Bagi sekolah 

1) Meningkatkan prestasi belajar siswa 

2) Menambah koleksi buku perpustakaan 

     e. Bagi orang tua 

1) Meningkatkan prestasi anaknya 

2) Sebagai masukkan kepada kepada orangtua cara berhitung yang 

mudah. 

 


