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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Bermain merupakan suatu kegiatan yang melekat pada dunia anak. 

Bermain adalah dunia anak. Jean Piaget (dalam Moeslichatoen R.,1996) 

menyatakan, bahwa bermain menunjukkan dua realitas anak-anak, yaitu adaptasi 

terhadap apa yang sudah mereka ketahui dan respon mereka terhadap hal-hal baru. 

Dalam bermain, sarana sering menjadi tujuan. Banyak respon muncul, demi 

respon itu sendiri. 

Permainan 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 menyenangkan 

Oleh karena itu pendidik harus dapat memfasilitasinya melalui kegiatan 

yang memberi kesempatan bagi mereka untuk mengenal dan mengeksplorasi 

benda-benda di lingkungan sekitarnya. Pendidik juga perlu memfasilitasinya 

dengan petunjuk-petunjuk yang sederhana dan khusus dan perlu membuat 

rancangan pengelolaan kegaitan secara sistematis, efektif dan efisien. 

Permainan berhitung merupakan bagian dari matematika, diperlukan untuk 

menumbuh kembangkan 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. 
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Hurlock sebagaimana dikutip Depdiknas (2007:5) mengatakan bahwa lima 

tahun pertama dalam kehidupan anak merupakan peletak dasar bagi 

perkembangan selanjutnya. Anak yang mengalami masa bahagia berarti 

terpenuhinya segala kebutuhan baik fisik maupun psikis di awal 

perkembangannya diramalkan akan dapat melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan selanjutnya.  

Piaget sebagaimana dikutip Depdiknas (2007:5) juga mengatakan bahwa 

untuk meningkatkan perkembangan mental anak ke tahap yang lebih tinggi dapat 

dilakukan dengan memperkaya pengalaman anak terutama pengalaman kongkrit, 

karena dasar perkembangan mental adalah melalui pengalaman-pengalaman aktif 

dengan menggunakan benda-benda di sekitarnya.  

Sejalan dengan beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, permainan 

berhitung di Taman Kanak-kanak seyogyanya dilakukan melalui tiga tahapan 

penguasaan berhitung di jalur matematika yaitu: penguasaan konsep, masa 

transisi, dan lambang. 

Manik-manik adalah salah satu media kreatif yang dapat digunakan oleh 

guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk melatih otot-otot jari (motorik halus) 

dan melatih daya cipta anak. Pengertian manik-manik menurut kamus Bahasa 

Indonesia adalah butir-butir kecil yang berwarna-warni (dari merjan dan 

sebagainya) yang diberi lubang dan dirangkai dengan benang. 

Dalam bermain manik-manik, pada awalnya anak memerlukan bimbingan 

guru. Dimulai dengan memberi contoh kepada anak, maka anak melihat guru, 

anak pun mulai mencontoh dan melatih kesabarannya dalam bermain. Dengan 

berlatih terus menerus, anak akan semakin terampil berhitung menggunakan 
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benda ini.  

Manik-manik mudah didapat dan banyak dijual di toko mainan anak.  

Manik-mank selalu menjadi alat yang digemari oleh anak-anak, karena kekhasan 

manik-manik ini mudah dipegang dan dapat menghadirkan suatu konsep yang 

jelas sehingga minat anak terhadap permainan ini mudah dirangsang. 

Berdasarkan pengalaman penulis dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di BA Aisyiyah Kalitengah II Wedi, Klaten ditemukan adanya 

beberapa masalah kurang memuaskannya hasil belajar siswa antara lain 

kemampuan berhitung sangat rendah,  hal ini disebabkan karena penguasaan guru 

dalam menyempaikan materi konsep bilangan terhadap anak masih belum 

optimal. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan alat atau media untuk 

pembelajaran yang dapat mempermudah anak dalam berhitung. Oleh karena itu 

untuk dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal dibutuhkan beberapa 

persyaratan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan, salah satu diantaranya 

adalah penggunaan alat peraga. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran akan 

membantu kelancaran, efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. 

Pembelajaran kemampuan berhitung permulaan di BA Aisyiyah Kalitengah 

II Wedi, Klaten selama ini hasilnya belum optimal, hal ini terbukti dari respon 

anak didik yang jumlah total 30 anak yang dapat menghitung dengan benar hanya 

10 anak, hal tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor 

yang berasal dari guru, anak, kondisi lingkungan, materi, serta metode 

pembelajaran yang digunakan.  
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Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini  ditulis untuk mengetahui 

apakah dengan permainan manik-manik dapat meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan pada anak kelompok A di BA Aisyiyah Kalitengah II Wedi, Klaten 

 

B.  Perumusan Masalah 

Apakah melalui permainan manik-manik dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung pemulaan pada anak kelompok A di BA Aisyiyah Kalitengah II Wedi, 

Klaten Tahun Ajaran 2012/2013  

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kemampuan berhitung permulaan melalui manik-manik 

pada  BA Aisyiyah Kalitengah Wedi.  

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan kemampuan berhitung dengan manik-manik,  

mengelompokan manik-manik serta membeda-bedakan manik-manik 

untuk kemampuan berhitung permulaan melalui permainan manik-manik 

pada anak kelompok A di BA Aisyiyah Kalitengah Wedi, Klaten tahun 

ajaran 2012/2013 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis.  

Secara teoritis hasil penelitian tentang permainan manik-manik dalam 

upaya  meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok 
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A di  BA Aisyiyah Kalitengah II Wdi, Klaten Tahun Ajaran  2012/2013 ini 

dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat praktis.  

a.  Bagi  Siswa  

1) Memberi kesempatan pada anak untuk berlatih mengelompokan dan 

membedakan benda-benda dari manik- manik 

2)   Meningkatkan kemampuan berhitung dengan manik-manik. 

b.  Bagi Guru  

1) Memberikan informasi tentang permainan manik-manik dalam               

pembelajaran berhitung. 

2)  Melatih guru untuk menciptakan kesegaran dan variasi bagi 

pengalaman belajar. 

3) Memberikan umpan balik yang diperlukan dalam menyampaikan 

pembelajaran di TK. 

c. Bagi Sekolah 

1)  Penggunaan permainan manik-manik dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan  

2)  Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada anak sesuai dengan 

perkembangan usianya. 

d.  Bagi Orang Tua. 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua akan 

pentingnya berhitung permulaan dengan permainan manik-manik. 

 

 


