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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Anak adalah pelabuhan hati kedua orang tua, sosok anak ibarat jantung 

hati yang selalu terbayang di pelupuk mata. Orang tua melabuhkan cita-cita 

dan harapan pada anaknya akan hari esok yang lebih baik. Oleh karena itu, 

bukan hanya pertumbuhan dan kesehatan fisik saja yang perlu diperhatikan, 

melainkan juga kecerdasan, kemandirian dan kedewasaan. Suatu kebanggaan 

tersendiri bagi orang tua jika mempunyai anak yang cerdas, namun untuk 

menjadi anak yang cerdas diperlukan stimulasi yang tepat yang mendorong 

anak dari berbagai sudut kecerdasan.  

Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa 

keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan 

menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan masa yang 

tepat untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan kemampuan fisik, bahasa, 

sosial-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Sehingga 

upaya pengembangan seluruh potensi anak usia dini harus dimulai agar 

pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal, hal ini sesuai 

dengan hak anak, sebagaimana    diatur    dalam    Undang-Undang   Nomor  

23   Tahun   2002  tentang  perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap 

anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
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dengan harkat dan martabat kemandirian, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi (Depdiknas, 2007: 2). 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk 

pendidikan prasekolah yang terdapat “dijalur” pendidikan sekolah (PP No 27 

Tahun 1990). Sebagai lembaga pendidikan prasekolah, tugas utama guru TK 

adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, 

sikap/perilaku, keterampilan dan intelektual agar dapat melakukan adaptasi 

dengan kegia tan belajar yang sesungguhnya di Sekolah Dasar (Depdiknas, 

2007: 1). 

Usia dini/ pra sekolah merupakan usia yang efektif untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. Upaya 

pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk melalui 

bermain berhitung. Bermain berhitung di TK tidak hanya terkait dengan 

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

karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara menarik, bervariasi 

dan menyenagkan. Bermain berhitung merupakan bagian dari matematika, 

diperlukan untuk menumbuhkembangkan keterampilan berhitung yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang 

merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar (Depdiknas, 2007: 1).  

Permainan berhitung di Taman Kanak-Kanak seyogyanya dilakukan 

melalui tiga tahapan penguasaan berhitung dijalur matematika yaitu: 
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1. Penguasaan Konsep. Pemahaman dan pengertian tentang sesuatu dengan 

menggunakan benda dan peristiwa kongkrit. Seperti pengenalan warna, 

bentuk dan menghitung bilangan. 

2. Masa Transisi. Proses berfikir yang merupakan masa peralihan dari 

pemahaman kongkrit menuju pengenalan la mbang yang abstrak, dimana 

benda kongkrit itu masih ada dan mulai dikenalkan bentuk lambangnya. 

Hal ini harus dilakukan guru secara bertahap sesuai dengan laju dan 

kecepatan kemampuan anak yang secara individual berbeda. Misalnya, 

ketika guru menjelaskan konsep satu dengan menggunakan benda (satu 

buah pensil), anak-anak dapat menyebutkan benda lain yang memiliki 

konsep sama sekaligus mengenalkan lambang dari angka satu itu.  

3. Lambang. Merupakan visualisasi dari berbagai konsep, misalnya lambang 

7 untuk menggambarkan konsep bilangan tujuh, merah untuk 

menggambarkan konsep warna, besar untuk menggambarkan konsep ruang 

dan persegi untuk menggambarkan konsep bentuk (Depdiknas, 2007: 6).  

Peneliti melakukan pengamatan di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat, 

Klaten tahun 2012/ 2013. Kemampuan berhitung anak kelompok B masih 

rendah. Hal ini tercermin pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1 Asumsi Penyebab Masalah 

No. Faktor Penyebab Masalah  

1 Siswa  Anak kurang termotivasi dengan metode 

pembelajaran yang digunakan.  

2 Kegiatan Pembelajaran  Menggunakan pembelajaran yang klasikal dan 

monoton. 

3 Lain-lain Terbiasanya anak dalam belajar selalu gaduh. 

Tidak tersedianya prasarana yang mendukung 

 

Kemampuan berhitung anak yang rendah dikarenakan pembelajaran 

yang kurang menarik, anak hanya bersikap duduk seperti pembelajaran orang 

dewasa, seperti halnya pembelajaran SMP dan SMA. Hal ini menyebabkan 

anak merasa bosan dalam menerima setiap pembelajaran. Pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten masih 

monoton. Kegiatan setelah berdo’a adalah mengerjakan tugas melalui majalah 

yang diberikan pada setiap tema sehingga terasa membosankan dan 

kurangnya pengalaman anak. Anak hanya terpaku untuk belajar majalah 

tanpa ada media yang variasi dan menarik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memberikan suatu 

solusi pembelajaran  untuk  meningkatkan  kemampuan  berhitung  anak. 

Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tindakan kelas  
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dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berhitung melalui Bermain Kartu 

Angka pada Anak Kelompok B di TK Pertiwi Krakit IV Bayat Klaten Tahun 

Pelajaran 2012/ 2013”.  

 

B.    Perumusan Masalah 

Dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Apakah bermain kartu angka dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung anak kelompok B di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat 

Klaten tahun pelajaran 2012/ 2013?”. 

 

C.   Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendiskripsikan: Melalui 

bermain kartu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak 

kelompok B di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten. Dalam penelitian ini 

mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut 

1. Tujuan Umum 

a. Anak mampu menulis angka 1-10 dengan benar 

b. Anak mampu menghubungkan angka dengan gambar 

c. Anak mampu mengurutkan angka 1-10 dengan benar 

2. Tujuan Khusus  

Meningkatkan Kemampuan Berhitung Melalui Bermain Kartu Angka 

Pada Anak Kelompok B Di TK Pertiwi Krakitan IV Bayat Klaten Tahun 

Pelajaran 2012/2013.  
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D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan tentang: melalui bermain kartu angka dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung anak pada anak kelompok B TK 

Pertiwi Krakitan IV. 

2  Manfaat Praktis 

a.   Bagi anak.  

Diharapkan anak mampu mendapatkan pengalaman langsung dari 

bermain kartu angka yang dilakukan.  

b.   Bagi Orang Tua. 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mampu 

memberikan tambahan ilmu untuk dorongan kepada orang tua bahwa 

belajar tidak harus dilakukan dengan menulis dan membaca. 

c.   Bagi guru.  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu 

cara yang dapat dilakukan guru untuk menstimulasi perkembangan 

kognitif anak terutama dalam pembelajaran berhitung.  

 

 

 


