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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  Masalah

Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi 

anak-anak usia prasekolah dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan 

potensi-potensinya  sejak  dini  sehingga  mereka  dapat  berkembang  secara 

wajar sebagai anak. Tujuan dari Pendidikan Anak Usia Dini adalah agar anak 

memperoleh rangsangan-rangsangan intelektual, sosial, dan emosional sesuai 

dengan tingkat usianya. Pendidikan di Taman Kanak-Kanak merupakan salah 

satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki peranan sangat penting 

untuk  mengembangkan  kepribadian  anak  serta  mempersiapkan  mereka 

memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan  di  Taman  Kanak-Kanak  merupakan  jembatan  antara 

lingkungan keluarga dengan masyarakat yang lebih luas yaitu Sekolah Dasar 

dan lingkungan lainnya. Sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini, 

lembaga ini menyediakan program pendidikan dini bagi sekurang-kurangnya 

anak  usia  empat  tahun  sampai  memasuki  jenjang  pendidikan  dasar. 

Pendidikan  anak  usia  dini  khususnya  Taman  Kanak-Kanak  pada  dasarnya 

adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan 

pada  pengembangan  seluruh  aspek  kepribadian  anak  sebagaimana 

dikemukakan oleh Anderson (1993), “Early childhood education is based on 
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a. number of methodical didactic consideration the aim of which is provide  

opportunities for development of children personality”. Artinya, Pendidikan 

Taman  Kanak-Kanak  memberi  kesempatan  untuk  mengembangkan 

kepribadian anak, oleh karena itu pendidikan untuk anak usia dini khususnya 

di  Taman  Kanak-Kanak  perlu  menyediakan  berbagai  kegiatan  yang  dapat 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. 

Aspek  perkembangan  yang  akan  penulis  teliti  adalah  aspek 

perkembangan kognitif Dalam pedoman pembelajaran bidang perkembangan 

kognitif di Taman Kanak-Kanak disebutkan bahwa p perkembangan kognitif 

adalah  suatu  proses  berpikir  berupa  kemampuan  untuk  menghubungkan, 

menilai  dan  mempertimbangkan  sesuatu.  Dapat  juga  dimaknai  sebagai 

kemampuan  untuk  memecahkan  masalah  atau  untuk  mencipta  karya  yang 

dihargai  dalam  suatu  kebudayaan.  Salah  satu  aspek  dalam  perkembangan 

kognitif ini adalah perkembangan pembelajaran matematika.

Dikemukakanoleh Sriningsih (2008:1)
Bahwa praktek- praktek pembelajaran matematika untuk anak usia dini 
di  berbagai  lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  baik  jalur  formal 
maupun non formal sudah sering dilaksanakan. 

Kegiatan  perkembangan  pembelajaran  matematika  untuk  anak  usia 

dini  dirancang  agar  anak  mampu  menguasai  berbagai  pengetahuan  dan 

keterampilan  matematika  yang  mernungkinkan  mereka  untuk  hidup  dan 

bekerja  pada  abad  mendatang  yang  menekankan  pada  kemampuan 

memecahkan masalah. 
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Depdiknas, (2007: 1)      
Berhitung merupakan bagian dari matematika, yang sangat diperlukan 
dalam  kehidupan  sehari-hari,  terutama  konsep  bilangan  yang 
merupakan juga dasar  bagi  pengembangan kemampuan  matematika 
maupun kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar.

 Berhitung di Taman Kanak-Kanak diharapkan tidak hanya berkaitan 

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

emosional.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya  berhitung  di  Taman 

Kanak-Kanak dilakukan secara menarik dan bervariasi.  Dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar pengenalan bilangan pada beberapa Taman Kanak-

kanak  dimulai  pada  kelompok  A,  termasuk  BA  Aisyiyah  Duwet  I 

berdasarkan evaluasi.  Menunjukan bahwa kemampuan berhitung anak-anak 

masih  rendah.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  ketidaktahuan  mereka 

terhadap  angka-angka  yang  diberikan  oleh  guru  mereka  dikelompok 

berikutnya. Beberapa asumsi tentang rendahnya kemampuan berhitung anak-

anak Taman Kanak-kanak adalah guru kurang melaksanakan variasi kegiatan 

pembelajaran, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kreatifitas guru.

Setelah  dilakukan observasi  dan wawancara dengan beberapa  guru, 

maka  faktor  utama  yang  dirasakan  sebagai  suatu  penyebab  rendahnya 

kemampuan  berhitung  anak  di  Taman  Kanak-kanak  adalah  guru  dalam 

mengajarkan berhitung tidak menggunakan alat  peraga atau hanya  abstrak, 

sehingga anak bosan dan tidak tertarik dengan pembelajaran berhitung. Dari 

faktor  utama  penyebab  rendahnya  kemampuan  berhitung anak maka  perlu 

usaha meningkatkan kemampuan berhitung anak dengan melakukan strategi 

yang  cocok  dengan  masa  anak-anak.  Untuk  itu  pengenalan  berhitung 
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khususnya pengenalan bilangan dapat dilakukan dengan metode permainan. 

Karena  dengan  bermain  anak  merasa  senang  dan  belajar  tidak  ada  unsur 

paksaan  dari  orang  lain.  Sehingga  anak  dengan  mudah  menerima  suatu 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Pemainan merupakan sesuatu yang sangat disenangi anak-anak usia 

Taman  kanak-Kanak  sehinggga  dapat  digunakan  sebagai  metode  untuk 

mengenalkan bilangan diantaranya permainan kartu angka, permainan lompat 

angka, pohon hitung dan sebagainya. Untuk itu peneliti mencoba mengatasi 

masalah tersebut dengan menggunakan kartu angka, sebagai alat peraga guna 

menyampaikan  pembelajaran  berhitung  permulaan.  Peneliti  menggunakan 

kartu  angka  mempunyai  harapan  agar  anak  tertarik  dan  berminat  dalam 

pembelajaran berhitung. 

Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  peneliti  merasa  perlu  untuk 

melakukan  penelitian  dengan  judul:  PENINGKATKAN  KEMAMPUAN 

BERHITUNG MELALUI PERMAINAN  KARTU ANGKA PADA  ANAK 

KELOMPOK  A  DI  BA  AISYIYAH  DUWET  I  NGAWEN   KLATEN 

TAHUN 2012”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, masalah penelitian tindakan kelas ini 

dirumuskan  sebagai  berikut:  Apakah permainan kartu  angka  dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok A di BA 

Aisyiyah Duwet I Ngawen Klaten Tahun 2012 ?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengatasi  kesulitan 

siswa dalam berhitung  secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak melalui permainan 

kartu angka di BA Aisyiyah Duwet I Ngawen  Klaten tahun 2012.

D. Hasil  Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari poenelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi 

perkembangan  ilmu  pengetahuan  terutama  dalam  meningkatkan 

kemampuan berhitung  permulaan melalui kartu angka pada anak.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Anak

a) Anak mampu berfikir secara logis sejak dini.

b) Anak memiliki ketelitian dan konsentrasi dalam mengerjakan tugas.

2) Bagi Guru

Sebagai dasar bagi guru memilih metode dalam meningkatkan berhitung 

permulaan pada anak.

3) Bagi Kepala Sekolah

Memberi wawasan kepada kepala sekolah bahwa melalui  kartu angka 

bisa meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak. 


