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BAB I 

 PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Taman Kanak – kanak merupakan satu bentuk pendidikan 

formal pada anak usia dini. Pada usia tersebut  anak  mengalami masa peka 

untuk menerima  suatu rangsang atau stimulus. Oleh karena itu seharusnya 

cara belajar anak dibuat yang menyenangkan. Di usia 5 – 6 tahun anak  

berada dalam proses perkembangan yang unik karena proses 

perkembangannya terjadi bersamaan dengan masa peka. Pada masa ini  

merupakan  masa yang paling tepat untuk menggali segala potensi kecerdasan 

anak sebanyak – banyaknya. Di masa peka ini kecepatan pertumbuhan otak 

anak sangat tinggi hingga mencapai 50 persen dari keseluruhan 

perkembangan otak anak selama hidupnya dan akan terjadi sekali dalam 

hidup mereka.  

Mengajarkan angka dan logika pada anak usia dini tentu bukanlah 

pekerjaan mudah. Sangat sulit bahkan bukan hanya bagi orang tua di rumah, 

tetapi bahkan bagi para guru sekolah – sekolah PAUD yang sehari – hari 

memang intens mendidik anak-anak setingkat PAUD. Pada hal, semua kita 

tahu bahwa kemampuan berhitung dengan angka dan menggunakan logika 

dengan baik atas setiap hal merupakan tolak ukur keceradasan  IQ setiap 

orang termasuk anak – anak. Maka tentu saja anak – anak harus sejak dini 

dikenalkan pada angka – angka dan analisa logika. Usia dini atau pra sekolah 
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merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki anak – anak. Upaya pengembangan kemampuan berhitung dapat 

dilakukan dengan berbagai cara termasuk permainan berhitung. Apabila 

diberikan sejak usia dini, maka permainan matematika akan mampu 

merangsang serta meningkatkan kemampuan anak dalam memahami 

fenomena alam atau perubahan lingkungan di sekitarnya. 

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. Permainan berhitung merupakan bagian 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. 

Di Taman Kanak – Kanak 01 Kalisoro Kecamatan Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar, hasil belajar siswa terhadap kemampuan berhitung 

masih rendah. Hanya % yang mengalami. Hal ini disebabkan karena guru 

belum mampu memberikan suatu permainan atau tehnik yang mampu 

menarik perhatian anak dan menumbuhkan keaktifan anak dalam berhitung. 

Oleh karenanya, anak merasa tidak nyaman, nampak tertekan bahkan 

ketakutan saat pembelajaran berhitung sedang berlangsung. 

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas maka guru harus mampu 

menggunakan metode pembelajaran yang dapat menarik minat anak dan 
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mampu menumbuhkan keaktifan anak dalam belajar  berhitung. Salah satu 

metode pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh guru adalah permainan 

angka. Dengan mempergunakan permainan angka diharapkan proses 

pembelajaran berhitung dapat menarik minat anak sehingga kemampuan 

berhitung anak akan meningkat. 

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas maka penulis akan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Upaya Mengembangkan   

Kemampuan   Berhitung  Melalui Permainan Angka Pada kelompok B di TK 

01 Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar  tahun 

pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih  

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Kemampuan berhitung anak dibatasi dalam penambahan, pengurangan 

dan perbandingan banyak dan sedikit bilangan 1 – 20. 

2. Permainan angka dalam penelitian ini dibatasi pada permainan pohon 

hitung. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah Permainan Angka 
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dapat mengembangkan kemampun berhitung pada kelompok B di TK 01 

Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2012/2013 ? “ 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung 

anak kelompok B TK 01 Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar tahun 2012/2013. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dasar – dasar 

pembelajaran berhitung anak kelompok B TK 01 Kalisoro Kecamatan 

Tawangmnagu Kabupaten Karanganyar tahun 2012 melalui permainan 

angka. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini terdiri dari manfaat penelitian teoritis maupun 

secara praktis, adapun manfaat  secara teoritis  terkait dengan pengembangan 

ilmu, sedangkan manfaat secara praktis  berkaitan dengan pihak-pihak 

pengguna hasil penelitian. 

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 



5 

 

a Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana melalui 

permainan dengan angka dapat mengembangkan kemampuan 

berhitung siswa. 

b Menambah pengetahuan pemikiran bagi pengembangan kurikulum 

yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat di masa 

yang akan datang.   

c Sebagai bahan pijakan dan referensi pada penelitian – penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan penguasaan 

kemampuan berhitung pada anak usia dini serta manjadi bahan 

kaijian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah  sebagi berikut : 

a Bagi guru 

Dapat  menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang  cara 

mengembangkan kemampuan berhitung pada anak Taman Kanak - 

Kanak  melalui permainan  angka, serta dapat sebagai bahan refleksi 

dan alternatif   akan pentingnya kemampuan berhitung pada anak TK 

01 Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar 

melalui permainan angka. 

b Bagi sekolah 

Dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dalam   

upaya mengembangkan kemampuan berhitung dengan melalui 

permainan angka. 
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c Bagi anak 

Anak didik sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan dapat mengembangkan kemampuan 

berhitung melalui permaian angka. 

d Bagi orang tua 

Sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan 

pengajaran berhitung  melalui permainan angka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


