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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-Undang 

Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14 ). 

Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50 % kapabilitas kecerdasan 

orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun.  80 % telah terjadi 

perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika  anak berumur 8 

tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun. Setelah  itu, 

walaupun dilakukan perbaikan nutrisi tidak akan berpengaruh terhadap 

perkembangan kognitif. 

Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun 

waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi 

pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Sehingga periode ini merupakan 

periode kritis bagi anak, dimana perkembangan yang diperoleh pada 

periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya 
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hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang sekali, 

sehingga apabila terlewatkan berarti habislah peluangnya. 

Menurut Byrnes, pendidikan anak usia dini akan memberikan 

persiapan kepada anak untuk menghadapi masa-masa ke depannya, yang 

paling dekat adalah menghadapi masa sekolah. “Saat ini, beberapa taman 

kanak-kanak sudah meminta anak murid yang mau mendaftar di sana 

sudah bisa membaca dan berhitung. Di masa TK pun sudah mulai 

diajarkan kemampuan bersosialisasi dan problem solving. Karena 

kemampuan-kemampuan itu sudah bisa dibentuk sejak usia dini,” jelas 

Byrnes. 

Selanjutnya menurut Byrnes, pendidikan anak usia dini itu penting, 

karena di usia inilah anak membentuk pendidikan yang paling bagus. Di 

usia inilah anak-anak harus membentuk kesiapan dirinya menghadapi 

masa sekolah dan masa depan. Investasi terbaik yang bisa Anda berikan 

untuk anak-anak adalah persiapan pendidikan mereka di usia dini. 

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 

permainan berhitung. Permainan berhitung di TK tidak hanya terkait 

dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental sosial dan 

emosional. 
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Permainan berhitung merupakan bagian dari matematika, 

diperlukan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berhitung yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan 

yang merupakan dasar bagi pengembangan kemapuan matematika maupun 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. (Depdiknas, Pembinaan TK 

dan SD,2007). 

Permainan kartu bilangan sebagai bagian dari permainan berhitung  

merupakan salah satu upaya meningkatkan pemahaman anak tentang  

konsep bilangan.  Pemahaman  anak tentang  konsep bilangan merupakan 

hal yang  sangat penting, karena menjadi dasar pengembangan 

kemampuan matematika.  

Untuk memudahkan anak memahami konsep bilangan, guru perlu 

menyediakan media yang cocok dan metode yang menarik sehingga anak 

dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. Salah satu media yang cocok dan menarik untuk digunakan 

adalah kartu bilangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian pada anak Kelompok B1 di TKIT Al-Uswah Delanggu, Klaten 

dengan mengadakan penelitian upaya meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan dengan bermain kartu bilangan Dengan 

bermain kartu bilangan anak diharapkan mampu mengenal dan memahami 

konsep bilangan, transisi dan lambang sesuai dengan jumlah benda-benda, 



4 
 
 
 
 

pengenalan bentuk lambang dan dapat mencocokkan sesuai dengan 

lambang bilangan. 

Peneliti memilih TKIT Al-Uswah, Delanggu, Klaten sebagai 

tempat penelitian, karena berdasarkan survei awal, dalam satu kelas baru 

beberapa anak yang mampu memahami konsep bilangan dengan baik. 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, 

maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini adalah : 

"Apakah dengan bermain kartu bilangan dapat meningkatkan kemampuan 

mengenal lambang bilangan pada anak Kelompok B1 TKIT Al-Uswah 

Delanggu, Klaten tahun pelajaran 2012/2013 ?" 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak 

kelompok B1 TKIT Al-Uswah Delanggu, Klaten. 

2. Tujuan Khusus  

Meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui 

bermain kartu bilangan pada anak kelompok B1 TKIT Al-Uswah 

Delanggu, Klaten tahun pelajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis:  

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam metode 

pembelajaran mengenal lambang bilangan bagi anak usia dini. 
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2. Manfaat praktis: 

a. Membantu guru dalam peningkatan kemampuan mengenal 

lambang bilangan bagi anak usia dini. 

b. Sebagai dasar bagi guru dalam memperoleh metode peningkatan 

kemampuan mengenal lambang bilangan bagi anak usia dini. 

c. Sebagai rujukan guru dalam memberikan saran kepada orang tua 

anak untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 

bagi anak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


