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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan 

anak usia dini yang terdapat dijalur pendidikan formal. Sebagai lembaga 

pendidikan pra sekolah yang ada dijalur pendidikan formal tugas utama 

Taman Kanak-Kanak (TK) adalah mempersiapkan anak dengan 

memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap/perilaku, ketrampilan dan 

intelektual agar dapat melakukan adaptasi dengan kegiatan belajar yang 

sesungguhnya di Sekolah Dasar (SD) nantinya, sehingga anak akan dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan tahapannya. 

Lingkup perkembangan di TK terdapat lima bidang pengembangan 

salah satunya adalah kemampuan kognitif yang mencakup beberapa 

pengembangan antara lain pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, 

warna, ukuran dan pola serta konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf. 

Dalam pengembangan tentang konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf 

tersebut salah satunya adalah pengembangan kemampuan berhitung.  

Berhitung penting bagi kehidupan anak karena digunakan untuk 

menumbuhkembangkan ketrampilan berhitung anak dalam kehidupan sehari-

hari.Selain itu digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dasar 

matematika seperti mengenal konsep bilangan, warna, bentuk, ukuran, ruang 

dan posisi melalui berbagai bentuk kegiatan yang menyenangkan.  
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Oleh karena itu, anak usia TK harus bisa berhitung karena jika tidak 

bisa berhitung maka anak akan mengalami  kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Hal ini karena berhitung 

khusunya angka  telah menjadi bagian dari kehidupan anak dan ada di sekitar 

lingkungan anak, misalnya jam dinding, mata uang, kalender, dan lain 

sebagainya.  

Anak usia TK kelompok B seharusnya kemampuan berhitungnya sudah 

dapat berkembang dengan baik, antara lain anak sudah dapat berhitung 1 – 

10, dapat mengenal angka, mengenal konsep bilangan, dapat menjumlah 

dengan benda atau gambar dan dapat menghubungkan konsep bilangan 

dengan lambang bilangan.  

Akan tetapi fakta yang ada di TK Gilirejo 1 pada kelompok B 

kemampuan berhitung anak masih rendah.Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

kenyataan pada pembelajaran yang dilaksanakan. Ketika guru memberi tugas 

kepada anak untuk melakukan kegiatan menghitung kendaraan yang sering 

dijumpai anak dengan menggunakan gambar, ternyata anak belum dapat 

menghitung dengan hasil yang benar, hanya 5 anak saja dari 20 anak yang 

mampu menjawab dan menghitung dengan benar. Selain itu anak juga belum 

mampu dalam  menyebutkan dan mengurutkan lambang bilangan dengan 

benar.  

Kondisi tersebut di sebabkan karena pembelajaran masih berpusat pada 

guru.Metode yang digunakan guru kurang tepat dan media atau alat peraga 

yang digunakan kurang menarik dan kurang bervariasi. Guru lebih sering 
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menggunakan metode drill dan praktek-praktek paper pencil test sehingga 

anak menjadi bosan dan kurang berminat dalam mengikuti kegiatan 

berhitung. 

Untuk itu kemampuan berhitung anak perlu di kembangkan melalui 

kegiatan atau permainan yang menyenangkan, maka peneliti melakukan 

permainan yang dapat mengembangkan kemampuan berhitung 

anak.Permainan yang dapat mengembangkan kemampuan berhitung anak 

tersebut salah satunya adalah permainan dakon.Peneliti dalam melakukan 

penelitian ini mengambil judul :“Mengembangkan Kemampuan Berhitung 

Anak Melalui Permainan Dakon Pada Kelompok B Tk Gilirejo 1 Kecamatan 

Miri Kabupaten Sragen Tahun 2013/2014” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : “Apakah kemampuan berhitung anak 

kelompok B TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dapat 

dikembangkan melalui kegiatan Permainan Dakon?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus.Tujuan 

umum untuk mengembangkan kemampuan berhitung anak pada kelompok B 

TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 

2013/2014. sedangkan tujuan khusus untuk mengembangkan kemampuan 
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berhitung anak Pada kelompok B TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri Kabupaten 

Sragen  melalui Permainan Dakon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut antara lain : 

1.  Manfaat Praktis 

a. Bagi anak, dengan permainan dakon diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berhitung anak.  

b.  Bagi guru, dapat memotivasi guru dalam memberikan pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif untuk dapat meningkatkan kreativitas anak.  

2.  Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan terhadap metode pembelajaran 

sebagai pembenahan pengajaran di TK Gilirejo 1 Kecamatan Miri 

Kabupaten Sragen.  


