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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian suatu 

bangsa. Dunia pendidikan dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas 

dalam berbagai aspek yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Apalagi di era globalisasi yang sangat menuntut pendidikan untuk 

mempersiapkan diri mengikuti perkembangan zaman. 

Pemerintah Republik Indonesia telah menaruh perhatian yang besar 

terhadap pendidikan dan permasalahannya. Untuk disusun suatu Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Bab I ayat 1 

dan 2 dijelaskan bahwa Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak) adalah 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani anak diluar keluarganya (Depdikbud, PKBTK, 1994:1). 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan pendidikan pra sekolah 

yang mempersiapkan anak didik sebelum memasuki dunia pendidikan dasar 

dan bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, 

pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya (Depdikbud, PKBTK, 1994:4). 

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut merupakan sesuatu yang tidak 

mudah. Seorang anak akan memasuki pendidikan pra sekolah dengan hukum 
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perkembangan anak bahwa setiap individu memiliki tempo perkembangan 

yang berbeda-beda. Anak yang belum siap fisik maupun psikisnya dalam 

memasuki dunia pendidikan akan mengalami kesulitan belajar. Anak yang 

telah cukup umur namun belum mempunyai keberanian akan merasa takut 

untuk sekolah karena anak tersebut belum dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

Anak usia taman kanak-kanak adalah sosok individu yang sedang 

berada dalam proses perkembangan. Perkembangan anak merupakan proses 

perubahan perilaku dari tidak matang menjadi matang, dari sederhana menjadi 

kompleks, suatu proses evolusi manusia dari ketergantungan menjadi makhluk 

dewasa yang mandiri. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan 

dimana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek : 

gerakan, berpikir, perasaan dan interaksi fisik dengan sesama maupun dengan 

benda-benda sekitarnya. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat 

diselesaikan melalui jalur formal, non formal, dan informal. Taman kanak-

kanak adalah pendidikan anak usia dini pada jalur formal. Pendidikan taman 

kanak-kanak bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai 

potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, 

emosional, kognitif bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk 

persiapan memasuki pendidikan dasar. Usia 4-6 tahun merupakan masa peka 

perkembangan aspek sosial anak. Anak usia sensitif menerima berbagai upaya 
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perkembangan seluruh potensinya. Masa peka adalah masa terjadinya 

pematangan fungsi-fungsi fisik psikis dan fisik yang merespon stimulus 

lingkungan dan menginternalisasikan kedalam pribadinya. Masa ini 

merupakan masa awal perkembangan kemampuan anak. Pada masa ini sangat 

diperlukan kondisi dan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak agar 

pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara optimal. 

Anak usia dini adalah masa yang sangat strategis untuk mengenalkan 

berhitung pada jalur matematika karena usia dini sangat peka terhadap 

rangsangan yang diterima dari lingkungan. Rasa ingin tahu yang tinggi akan 

tersalurkan apabila mendapatkan stimulus atau rangsangan yang sesuai dengan 

tugas perkembangannya. Apabila permainan berhitung diberikan dengan 

berbagai macam permainan tentu akan lebih efektif karena bermain 

merupakan wahana belajar dan bekerja bagi anak. Hal tersebut diyakini akan 

berhasil mempelajari sesuatu apabila yang ia pelajari sesuai dengan minat, 

kebutuhan dan kemampuannya. 

Hurlock (Sisdiknas, 2007:5) mengatakan bahwa lima tahun kehidupan 

anak merupakan peletak dasar perkembangan selanjutnya. Anak yang 

mengalami masa bahagia berarti terpenuhi segala kebutuhannya baik fisik 

maupun psikis diawal. Hal ini dapat diramalkan akan mampu melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Usia pra sekolah merupakan usia yang 

efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak.  

Upaya pengembangan berbagai potensi dapat dilakukan, salah satunya 

dengan cara berhitung permulaan melalui permainan gambar. Permainan 
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gambar tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif saja tetapi juga 

kesiapan mental, sosial, dan emosional. Pelaksanaannya harus dilakukan 

secara menarik agar anak tidak bosan dan dapat cepat menerima apa yang 

diberikan oleh guru. Anak usia 3 tahun pada umumnya memiliki minat yang 

besar terhadap angka. Anak dapat dengan mudah menemukan berbagai bentuk 

angka disekitarnya, misal: pada jam dinding, mata uang, dan kalender. Melihat 

bentuk-bentuk tersebut, anak dengan sendirinya mengenal angka dengan cara 

menghitung, melihat, dan mengerti. 

Permainan berhitung permulaan merupakan bagian dari matematika. 

Permainan ini diperlukan untuk menumbuhkembangkan ketrampilan 

berhitung yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep 

bilangan merupakan dasar bagi perkembangan kemampuan matematika. 

Permainan berhitung di TK diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan 

dasar matematika sehingga anak secara mental siap mengikuti pembelajaran 

matematika lebih lanjut di sekolah dasar seperti konsep bilangan, lambing 

bilangan, warna, bentuk, ukuran, ruang dan posisi melalui berbagai bentuk alat 

dan kegiatan bermain yang menyenangkan. Permainan berhitung juga 

diperlukan untuk membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin 

pada diri anak, karena masa TK salah satunya sebagai masa bermain 

(Sisdiknas, 2000:1-2). 

Menurut Sisdiknas (2000:2), berhitung memiliki tujuan agar anak dapat 

mengetahui dasar-dasar pembelajarannya sebagai berikut : 1) dapat berpikir 

logis dan sistematis sejak dini, 2) dapat menyesuaikan dan melibatkan diri 
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dalam kehidupan bermasyarakat, 3) memiliki ketelitian, konsentrasi dan daya 

apresiasi yang tinggi, 4) memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan 

sesuatu secara spontan. 

TK Trisula Perwari I Klaten sebagai salah satu TK yang merupakan 

wahana pembelajaran anak-anak berupaya membentuk pribadi anak dengan 

mengasah potensi-potensi yang ada pada diri anak. Salah satunya adalah 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan melalui permainan gambar. 

Tetapi pada prakteknya, pembelajaran berhitung permulaan yang diberikan 

kepada anak mengalami kendala. Adapun kendala dalam proses pembelajaran 

yang ada di TK Trisula Perwari I Klaten adalah pemahaman anak dengan 

jumlah 19 anak yang dapat berhitung permulaan hanya sebanyak 8 anak, 

sedangkan yang masih dibantu ada 6 anak dan yang sama sekali tidak bisa dan 

tidak mau bermain ada 5 anak. Jadi yang mampu berhitung permulaan hanya 

42% saja. 

Pihak guru mulai mencari penyebab rendahnya kemampuan berhitung 

permulaan dan dapat diketahui bahwa kondisi ini terjadi karena anak mulai 

jenuh dengan metode pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru di 

kelas. Metode yang sering digunakan di kelas adalah metode ceramah dan 

tanya jawab sehingga kurang menarik perhatian anak. Oleh karena itu, guru 

mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran melalui permainan 

menggunakan media gambar. 

Pembelajaran dengan bermain mempermudah anak untuk berpikir dan 

anak pun memiliki kesenangan tersendiri. Permainan dapat membuat anak 
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senang dengan alat peraga yang akan dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif anak dalam mengenal macam-macam gambar. Anak akan mengenal 

konsep-konsep yang masih abstrak menjadi lebih jelas dan menerima konsep 

tersebut menjadi gambaran yang bersifat verbal melalui permainan gambar. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian berjudul “Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung Permulaan 

melalui Permainan Kartu Angka dan Gambar pada Anak Kelompok B di TK 

Trisula Perwari I Jonggrangan Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 

Bagaimanakah permainan kartu angka dan gambar dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok B di TK Trisula 

Perwari I Jonggrangan Klaten tahun ajaran 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan dasar-dasar berhitung permulaan agar 

anak lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung pada tingkat pendidikan 

selanjutnya. 
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2. Untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan dengan permainan 

kartu angka dan gambar pada anak kelompok B pada TK Trisula Perwari I 

Jonggrangan Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu kependidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak 

Anak lebih mudah menerima, mengerti, dan memahami berhitung 

permulaan dengan permainan kartu angka dan gambar. 

b. Bagi Guru 

Guru lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran berhitung 

permulaan melalui permainan kartu angka dan gambar. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan gambaran tentang kompetensi guru dalam mengajar dan 

kompetensi siswa dalam permainan berhitung permulaan sehingga 

diharapkan bisa meningkatkan kemampuan berhitung anak. 

 


