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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa 

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. 

Usia dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai 

potensi yang dimiliki anak-anak. Upaya pengembangan ini dapat dilakukan 

berbagai cara termasuk melalui permainan berhitung permulaan.  Permainan 

berhitung permulaan 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 (Depdiknas, 2007: 1).  

Permainan berhitung merupakan bagian dari 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 (Depdiknas, 2007: 1). 
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Dalam kenyataannya berhitung permulaan di Taman Kanak-Kanak 

merupakan pembelajaran pokok yang harus diberikan kepada para siswa 

karena pada saat siswa di Taman Kanak-Kanak itulah adalah waktu yang 

tepat untuk melaksanakan pembelajaran berhitung permulaan. 

Dengan konsep berhitung permulaan, diharapkan para siswa mampu 

mengenali atau membilang angka, menyebut urutan bilangan, menghitung 

benda, mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda, memberi nilai 

bilangan pada suatu himpunan benda, mengerjakan atau menyelesaikan 

operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dengan 

menggunakan konsep dari konkrit ke abstrak, menghubungkan konsep 

bilangan dengan lambang bilangan, dan menciptakan bentuk benda sesuai 

dengan konsep bilangan. 

Pada dasarnya materi berhitung pada Taman Kanak-kanak kurang 

diminati oleh para siswa, sehingga menimbulkan pembelajaran yang kurang 

menggembirakan. Padahal materi Berhitung merupakan salah satu materi 

yang sangat penting bagi pembentukan kepribadian siswa serta dapat 

membekali anak dalam persiapan memasuki jenjang Sekolah Dasar. 

Masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan berhitung permulaan 

pada anak usia dini sangatlah komplek, karena itu taman kanak-kanak harus 

berperan aktif untuk turut mengembangkan beragam kebutuhan anak didik 

dalam proses peningkatan berhitung permulaan. Pada kenyataannya tidak 

sesederhana apa yang tertuang dalam berbagai teori. Banyak permasalahan 
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yang menjadikan upaya pengembangan berhitung permulaan pada anak 

kurang optimal.  

Permasalahan tersebut adalah seperti yang peneliti temukan pada 

kegiatan pembelajaran di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Ngledok, Sragen 

khususnya kelompok B yang menjadi subjek penelitian. Kemampuan 

berhitung permulaan anak masih terbatas. Dalam beberapa kegiatan 

permainan berhitung yang diharapkan bisa mengembangkan kemampuan 

berhitung permulaan anak didik yang diberikan oleh guru, ternyata masih 

banyak anak yang belum bisa menghitumg dengan benar.  

Pengembangan kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok 

B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Ngledok, Sragen terlihat masih rendah. Hal 

ini diketahui pada tingkat motivasi dan konsentrasi anak saat ini, masih 

banyak yang malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya 

mengembangkan kemampuan berhitung permulaan, anak menunjukkan 

tingkah laku jenuh, diam, acuh tak acuh atau mengalihkan perhatian pada hal 

lain. Selain itu motivasi guru kepada anak masih kurang dalam upaya 

peningkatan kemampuan berhitung permulaan, hal ini disebabkan karena 

metode yang digunakan kurang menarik dan kurang diminati oleh para siswa. 

Berdasarkan rendahnya kemampuan berhitung permulaan pada anak 

kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Ngledok Sragen, perlu 

pemberian stimulus dan rangsangan serta motivasi kepada anak diantaranya 

dengan menggunakan metode, strategi, serta media yang tepat sehingga dapat 

mendorong anak untuk dapat mengenal lambang bilangan dengan baik dan 
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optimal. Untuk itu peneliti perlu mengembangkan penelitian ini dengan 

metode bermain kartu angka.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul sebagai 

berikut: 

“PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERHITUNG PERMULAAN 

MELALUI BERMAIN KARTU ANGKA PADA ANAK KELOMPOK B 

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 NGLEDOK KECAMATAN 

SRAGEN KABUPATEN SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2013/2014“ 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian lebih jelas, maka perlu pembatasan 

msalah dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini masalah yang dibahas 

terbatas pada : 

1. Pengembangan Kemampuan Berhitung Permulaan Pada Anak Kelompok 

B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Ngledok Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen. 

2. Penerapan metode bermain kartu angka Pada Anak Kelompok B TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Ngledok Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengembangan 

kemampuan berhitung permulaan dapat ditingkatkan melalui bermain kartu 
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angka pada anak kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Ngledok, 

Sragen Tengah Sragen? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui kemampuan berhitung permulaan pada anak 

kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Ngledok, Sragen Tengah, 

Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui kemampuan berhitung permulaan melalui 

bermain kartu angka pada anak kelompok B TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal 2 Ngledok, Sragen Tengah, Sragen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi anak didik 

a. Membantu anak menemukan dan memahami konsep-konsep yang 

sulit. 

b. Mendorong semangat belajar anak didik terhadap pelajaran 

berhitung. 

c. Menanamkan pengertian bilangan dan kecakapan dasar berhitung. 

d. Memupuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi dikehidupan sehari-hari 

baik sekarang dan masa mendatang. 
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2. Bagi guru 

a. Memudahkan guru untuk melatih ketrampilan dan kesabaran dalam 

mengajarkan pelajaran berhitung. 

b. Guru dapat menerapkan pelajaran berhitung dengan menggunakan 

strategi bermain kartu angka. 

c. Membangkitkan kreativitas guru dalam menerapkan dan 

menciptakan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

a. Kegiatan pembelajaran di kelas akan lebih efektif dan efisien. 

b. Sekolah akan mampu mengembangkan model-model pembelajaran. 

c. Sekolah akan mampu menghasilkan sumber daya yang berkualitas. 

d. Mengembangkan kemampuan dan sikap nasional, ekonomis dan 

menghargai waktu. 

 


