
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya sadar yang bertujuan untuk 

menyiapkan subyek pendidikan dalam menghadapi lingkungan yang terus 

mengalami perubahan, sehingga dari pendidikan tersebut diharapkan subyek didik 

mampu merespon masyarakat. Menurut paham konvesional, pendidikan dalam 

arti sempit diartikan sebagai bantuan kepada anak terutama pada aspek moral atau 

budi pekerti (Sugandi dan Haryanto, 2007:5). Pendidikan adalah usaha sadar yang 

sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk 

mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-

cita pendidikan (Munib, 2007: 34). 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak-

anak usia prasekolah dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan potensi-

potensinya sejak dini sehingga mereka dapat berkembang secara wajar sebagai 

anak. Tujuan darai Pendidikan Anak Usia Dini adalah agar anak memperoleh 

rangsangan-rangsangan intelektual, social, dan emosional sesuai dengan tingkat 

usianya. Masitoh (2005:1) mengungkapkan bahwa Pendidikan di Taman Kanak-

Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki 

peranan sangat penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta 
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mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan di 

Taman Kanak-Kanak merupakan jembatan antara lingkungan keluarga dengan 

masyarakat yang lebih luas yaitu Sekolah Dasar dan lingkungan lainnya. 

Pendidikan anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak pada dasarnya 

adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada 

pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

memberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian anak, oleh karena itu 

pendidikan untuk anak usia dini khususnya di Taman Kanak-Kanak perlu 

menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan anak (Masitoh, 2005:2). 

Aspek pengembangan yang akan penulis teliti adalah aspek pengembangan 

kognitif. Dalam pedoman pembelajaran bidang pengembangan kognitif di Taman 

Kanak-Kanak (2007:3) disebutkan bahwa pengembangan kognitif adalah suatu 

proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai dan 

mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah atau untuk mencipta karya yang dihargai dalam suatu 

kebudayaan. Salah satu aspek dalam pengembangan kognitif ini adalah 

pengembangan pembelajaran matematika. Praktek-praktek pembelajaran 

matematika untuk anak usia dini di berbagai lembaga pendidikan anak usia dini 

baik jalur formal maupun jalur nonformal sudah sering dilaksanakan. Istilah-

istilah yang dikenal diantaranya pengembangan kognitif, daya pikir atau ada juga 
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yang menyebutnya sebagai pengembangan kecerdasan logika-matematika. 

Kegiatan pengembangan kemampuan matematika untuk anak usia dini dirancang 

agar anak mampu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan matematika.  

Berhitung merupakan bagian dari matematika, yang sangat diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang merupakan dasar 

bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk mengikuti 

pendidikan dasar (Depdiknas, 2007:1). Berhitung di Taman kanak-Kanak 

diharapkan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga 

kesiapan mental, social dan emosional. Pembelajaran berhitung di TK hanya 

diajarkan berhitung awal yaitu penambahan dan pengurangan 1-10, membilang 

dengan benda-benda 1 – 20, menyebutkan urutan bilangan 1 – 20, memasangkan 

lambang bilangan dengan benda 1 – 20, meniru lambang bilangan dengan benda 1 

– 10, mampu membedakan 2 kumpulan benda sama jumlahnya, tidak sama 

jumlahnya, banyak dan sedikit jumlahnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, 

berhitung di taman Kanak-Kanak dilakukan secara menarik dan bervariasi. 

Mengingat pentingnya kemampuan berhitung maka berhitung dapat diberikan 

melalui berbagai macam cara. Guru juga dapat memilih berbagai macam model, 

metode dan media dalam pembelajaran yang sesuai untuk tujuan pembelajaran 

berhitung. 

Mengingat pentingnya kemampuan berhitung maka berhitung dapat 

diberikan melalui berbagai macam cara. Guru juga dapat memilih berbagai 

macam model, metode dan media dalam pembelajaran yang sesuai untuk tujuan 
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pembelajaran berhitung. Media yang akan menunjang pembelajaran berhitung di 

Taman Kanak-Kanak dengan cara yang menarik adalah stick angka. Stick angka 

merupakan media yang menggantikan “balok angka” yang di ciptakan  oleh 

Montessori pada tahun 1909. Media ini terbuat dari kayu berbentuk persegi 

panjang terdiri dari 10 unit stik dengan warna merah dan biru.  

Setiap segmen warna merah dan biru mewakili  jumlah  1  balok.  Balok 

pertama  yang mempunyai  ukuran  terpendek adalah merah. Balok kedua adalah 

duakali ukuran balok yang pertama dengan setengah balok  berwarna merah  dan  

setengahnya berwarna biru.  Balok  ketiga adalah   tiga   kali ukuran   pertama   

dan   dibagi menjadi   tiga   bagian,   yang pertama berwarna merah, biru dan 

merah. Semua batang lainnya dibagi dengan cara yang sama denganwarna 

merah dan biru. Bagian pertama selalu berwarna merah. Begitu seterusnya 

sampai pada balok nomor 10. Sedangkan angka angka pada balok juga terbuat 

dari kayu yang terdiri dari angka 1 sampai 10. Setiap angka berwarna hitam 

(Hainstock, 1999:95). Balok- balok  angka merupakan  media  yangdiciptakan  

Montessori  (1909)  yang  pada waktu itu untuk pembelajaran sensoris anak. 

Menurut Montessori (dalam Hainstock, 1999:95) latihan sensoris sangat penting 

dalam mempelajari dasar- dasar aritmatika. Pada tahun-tahun awal seorang 

anak mempunyai masa sensitive sehingga  dibutuhkan stimulus-stimulus untuk 

mengembangkannya.  Prinsip dari metode yang digunakan  adalah kekonkretan 

dan latihan hidup praktis.  
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Terdapat   tahapan   -  tahapan   dalam   menggunakan   balok-balok   

angka untuk mengenalkan lambang bilangan menurut Essa(2001:299) adalah: (1) 

one-to-one correspondences, korespondensi satu-satu  adalah cara dimana anak 

mulai memahami tentang konsep bilangan dengan cara mencocokkan item yang 

sesuai dengan item yang lain. Pada tahap ini anak menyebutkan satu balok 

dengan menunjuk balok yang jumlahnya satu, menyebutkan 2 balok dengan 

menunjuk balok yang jumlahnya dua dan lain-lain.(2) Rote counting, menghafal 

bilangan merupakan kemampuan mengulang angka- angka, membilang   yang 

akan membantu pemahaman anak tentang arti sebuah angka.(3) Rational 

counting , menghitung rasional dimana anak secara akurat menempel nama  

angka  untuk  serangkaian  objek  yang  dihitung, sehinggaanak  mengerti makna 

angka dan pengenalannya. Berdasarkan teori diatas,  untuk mengembangkan 

media yang lebih mudah digunakan, disini peneliti mengganti bahan balok 

dengan bahan stick agar lebih mudah di gunakan. Sehingga peneliti menyebut 

media yang di gunakan adalah “stick angka” 

Stick angka ini digunakan dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah 

dasar, sebagai alat permainan bagi tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Dasar. Alat ini membantu anak dan besar mafaatnya. Bukan hanya 

untuk konsep matematika saja, melainkan juga untuk pengembangan bahasa dan 

untuk peningkatan keterampilan anak dalam bernalar. Kemungkinan lain adalah 

dapat mengembangkan kemampuan berhitung pada anak.  
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Permasalahan kemampuan berhitung anak merupakan hal yang harus 

diselesaikan oleh peneliti sebagai guru di TK Mojorejo 2 Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen. Kurangnya media dan sumber belajar yang 

digunakan untuk menunjang pembelajaran berhitung dan mengenal bilangan di 

Taman kanak-Kanak Mojorejo 2 disebabkan oleh minimnya ruangan kelas yang 

dimiliki oleh Taman Kanak-Kanak Mojorejo 2, sehingga kepala sekolah beserta 

guru merasa kesulitan mencari tempat jika menambah media dan sumber belajar 

terlalu banyak. Permasalahan ini terjadi karena  metode yang digunakan oleh guru 

masih menggunakan metode praktek-praktek paper-pencil test. Pada 

pengembangan kognitif khususnya pada pembelajaran berhitung, guru 

memberikan perintah kepada anak agar mengambil buku tulis dan pensil masing-

masing. Selanjutnya guru memberikan contoh kepada anak membuat beberapa 

buah benda dan benda tersebut diberi lingkaran. Setelah itu, anak harus mengisi 

jumlah benda tersebut dengan sebuah angka yang cocok. Setelah anak mengerti, 

guru menyuruh anak untuk membuatnya sendiri jumlah benda tersebut beserta 

angkanya sebanyak mungkin.  

Sampai saat ini para guru TK Mojorejo 2 belum menemukan media yang 

tepat untuk membantu anak dalam kegiatan berhitung. Guru kurang memberikan 

media yang bervariasi dan juga masih menggunakan metode yang membuat anak 

merasa bosan dan tidak ada rasa antusias pada anak untuk aktif di dalam kelas. 

Sehingga kegiatan berhitung yang diterapkan di TK Mojorejo 2 masih 

menggunakan metode konvensional atau pengerjaan latihan di buku tulis.  
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Berdasarkan hasil refleksi awal tersebut dan diskusi dengan teman sejawat, 

tindakan yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah 

melalui media stick angka. Selain bermanfaat bagi anak dalam menemukan media 

dan metode baru yang dapat menumbuhkan rasa antusias atau minat anak 

terhadap pembelajaran, stick angka juga bermanfaat mengasah kreativitas guru 

untuk mengembangkan media pembelajaran yang edukatif. Terbukti berdasarkan 

observasi awal yang dilakukan  di TK Mojorejo 2, dari 28 anak ada 19 anak yang 

belum berkembang dalam kegiatan berhitung permulaan. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk meneliti secara langsung pemanfaatan media stick angka di TK 

Mojorejo 2 sebagai salah satu cara meningkatkan kemampuan berhitung dan 

dapat memperbaiki kondisi pembelajaran yang terjadi di TK Mojorejo 2. Penulis 

menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan judul 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengambil judul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Berhitung Permulaan Menggunakan Strategi 

Bermain Stick Angka pada anak kelompok B TK Mojorejo 2 Tahun Ajaran 

2013/2014” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

masalah yang akan menjadi fokus dari perbaikan pembelajaran yaitu: 

“Apakah strategi bermain stick angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung 

permulaan pada anak Kelompok B TK Mojorejo 2 Tahun Ajaran 2013/2014?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak Kelompok 

B TK Mojorejo 2 Tahun 2013/2014. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung permulaan 

menggunakan strategi bermain stick angka di TK Mojorejo 2 Tahun 

2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan melakukan penelitian diharapkan peneliti akan berhasil dalam 

upaya pengembangan ilmu dengan ikut memajukan ilmu tersebut yaitu 

dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan pustaka yang relevan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 
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Dapat meningkatan keterampilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran TK. 

 

b. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatakan aktivitas belajar siswa di kelas pada saat 

pembelajaran  sehingga tercipta interaksi yang baik antar anggota 

kelas. 

2) Dapat meningkatakan kemampuan siswa dalam memahami materi 

pembelajaaran. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dengan 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif. 

 


