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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan  nasional, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak lahir sampai usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Peran pendidik 

(orang tua, guru dan orang dewasa lain) sangat diperlukan dalam upaya 

pengembangan potensi anak diperlukan dalam upaya pengembangan potensi 

anak 4-6 tahun. Upaya pengembangan tersebut harus dilakukan melalui 

kegiatan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Dengan 

bermain anak memiliki kesempatan untuk berekspresi menemukan, 

mengekspresikan perasaan, berkreasi, belajar sacara menyenangkan. Selain 

itu bermain membantu anak mengenal dirinya sendiri, orang lain dan 

lingkungan ( Depdiknas, 2004 : 1). 

Dari berbagai aspek perkembangan diatas salah satunya yaitu 

perkembangan kognitif yang didalamnya terdapat kemampuan berhitung. 

Dengan kemampuan berhitung diharapkan anak mampu berfikir secara nyata 

melalui pengamatan terhadap benda-benda yang konkrit, gambar-gambar 

atau angka-angka yang ada. Pengenalan berhitung pada anak perlu diberikan 
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agar tidak terjadi masalah kesulitan belajar disekitar anak. Pengenalan 

berhitung pada anak perlu diberikan agar tidak terjadi masalah kesulitan 

belajar  selanjutnya karena bila anak belum menguasai konsep berhitung 

maka anak menganggap belajar berhitung atau matematika sebagai pelajaran 

yang sulit dan menakutkan. Mengingat pentingnya kemampuan berhitung, 

maka dalam pembelajaran berhitung di Taman Kanak-Kanak hendaknya 

dilakukan dengan suasana yang menyenangkan, penuh kegembiraan dan 

mengasyikkan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kematangan 

jiwa anak, serta menggunakan metode mengajar yang tepat agar bisa 

mengembangkan kemampuan berhitung dengan cara melibatkan anak dalam 

berbagai aktivitas untuk memberikan berbagai pengalaman bagi anak. 

Fakta yang ada di TK  Aisyiyah Parakan  Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar  pada tahun pelajaran 2012/2013 adalah anak 

tampak kesulitan untuk bisa membaca bilangan dan mengenal penjumlahan 

suatu benda atau angka. Hal tersebut terjadi karena metode guru yang 

digunakan kurang menarik, monoton dan kurang bervariasi sehingga 

menyebabkan anak menjadi kurang tertarik untuk belajar berhitung. 

 Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk memberikan solusi mengatasi kesulitan belajar berhitung, 

peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan kemampuan 

berhitung anak melalui bermain dengan media bola keranjang pada anak 

kelompok B TK Aisyiyah Parakan Bolong Kecamatan Karanganyar 
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Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013“ yang dilakukan dalam 

sebuah penelitian tindakan kelas (PTK) 

B. Identifikasi Masalah  

Dari berbagai persoalan yang telah penulis sampaikan,ada beberapa 

identifikasi masalah diantaranya: 

a.  Masih sedikitnya anak yang mampu berhitung dengan benar. 

b. Kurang inovatifnya metode yang digunakan dalam pembelajaran 

berhitung anak kelompok B TK  Aisyiyah Parakan, Bolong, Karanganyar.  

C. Pembatasan masalah. 

Supaya penelitian ini lebih efisien dan terarah maka permasalahan dalam 

penelitian ini akan dibatasi pada pengembangan kemampuan berhitung anak 

kelompok B TK Aisyiyah Parakan, Bolong, Karanganyar dalam 

pembelajaran dengan kegiatan bermain menggunakan bola keranjang. 

D. Rumusan masalah. 

Dari berbagai masalah yang dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: apakah kegiatan bermain dengan bola keranjang dapat 

mengembangkan kemampuan berhitung pada anak kelompok B TK 

Aisyiyah Parakan tahun pelajaran 2012/2013. 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain : 

a. Tujuan umum: yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

kognitif anak kelompok B TK Aisyiyah Parakan tahun pelajaran 

2012/2013. 

b. Tujuan khusus: yaitu untuk mengembangkan kemampuan berhitumg 

pada anak kelompok B TK Aisyiyah Parakan Tahun Pelajaran 2012/ 

2013  

F. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai berikut: 

a.  Manfaat  teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak usia 

dini melalui kegiatan bermain dengan media bola  keranjang. 

b. Manfaat praktis 

1) Memberikan inspirasi kepada guru TK dalam kegiatan yang tepat 

untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak didik. 

2) Memberikan masukan kepada pemerhati pendidik perkembangan yang  

tepat sesuai tahap kemampuan anak. 

 

 




