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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik dan 

memiliki karakteristik tersendiri, menurut dengan tahapan usia 0 sampai 6 

tahun emas (golden age). Pada usia ini seluruh aspek perkembangan anak 

berkembang sangat pesat di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan 

berperan penting  untuk tugas perkembanaga selanjutnya. Kontribusi dari 

orang dewasa untuk memberikan stimulasi yang tepat agar kemampuan 

anak teraktualisasi dan terekplorasi untuk menemukan hal-hal yang 

mengarah kepada daya imajinasi, fantasi dan rasa ingin tau yang besar. 

Setiap anak memiliki potensi dan keunikan yang berbeda-beda, 

agar potensi anak dapat berlangsung secara optimal, maka pendidikan 6 

tahun  pertama harus dikembangkan secara optimal. Untuk mencapai hal 

tersebut perlu rangsangan dan bimbingan yang kaya dan menyenangkan. 

Salah satunya dengan bermain, karena bermain merupakan dunia anak. 

Lingkungan yang menyenangkan akan membuat anak lebih mudah belajar. 

Salah satu kemampuan yang sedang berkembang saat usia Taman 

Kanak-kanak adalah kemampuan kognitif khusunya berhitung, penguasaan 

berhitung sangat erat kaitanya dengan kognisi anak, berhitung 

menggambarkan sistematika dalam berfikir, logika pemecahan masalah 

dan penalaran anak. Berhitung permulaan di taman kanak-kanak 
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mempunyai 5 indikator yang harus dicapai oleh anak antara lain (1) 

membilang menyebut urutan bilangan dari 1-10, (2) membilang dengan 

menunjuk benda, (3) menghubungkan/memasang lambang bilangan 

dengan benda- benda sampai 5,  (4) menyebutkan kembali pengurangan 

dengan benda sampai 5, (5) menunjukkan urutan benda untuk bilangan 1-5 

(Permendiknas No.58,Tahun 2009).  

Wili Astuti (2011:30) sebagai langkah awal untuk meningkatkan 

kecerdasan berhitung, anak anak harus di kenalkan dengan angka terlebih 

dahulu, hal ini dimaksudkan agar anak bisa berhitung dan 

mengembangkan kecerdasan logis.mereka dapat belajar menambah, 

mengurangi, mengalikan dan membagi. Selain itu anak-anak yang cerdas 

dalam berhitung bisa denga cepat menguasai konsep waktu dan 

menjelaskan konsep-konsep secara logis. 

Selama ini proses pembelajaran di TK Kenari III kususnya  untuk 

merangsang kemampuan berhitung belum sepenuhnya mengitegrasi antara 

bermain dan belajar. Sehingga dalam pengembangan  berhitung TK ini 

mengalami kendala, hal tersebut terbukti dalam TPP (Tingkat Pencapaian 

Perkembangan) yang mampu baru 20% 

Hal ini disebabkan karena beberapa factor kendala diantaranya 

guru dalam mengajar kurang bervariatif sehingga proses pembelajaran 

kurang di minati anak. Selain itu media yang digunakan kuirang dapat 

menstimulus anak, guru seringkali hanya menggunakan bantuan papan 

tulis dan kapur sebagai media. Sehingga dalam pembelajaran yang 
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mengembangkan aspek berhitung kurang maksimal, anak diberikan 

aktifitas penjumlahan hanya dengan membilang angka-angka dan 

menghitung dengan tidak disertai konsepnya. 

Berdasarkan permasalahan diatas yang harus diperbaiki adalah cara 

guru mengajar. Bentuk inovasi yang diterapkan  dengan melalui metode 

belajar sambil bermain. Dengan penerapan metode belajar sambil bermain 

diharapkan kemampuan anak dalam berhitung lebih meningkat. 

Permainan pancing pintar dapat memberikan suatu situasi belajar 

yang santai dan informal, bebas dari ketegangan dan kecemasan. Anak-

anak dengan aktif dilibatkan untuk memberikan tanggapan dan membuat 

keputusan dalam memainkan suatu permainan, anak-anak dapat melihat 

sejumlah angka-angka berkali-kali, namun tidak dalam cara yang 

membosankan (Yaliningrum,2011). 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

di tuangkan dalam sebuah judul: “Upaya meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan melalui permainan pancing pintar pada anak 

kelompok A TK Kenari III Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Tahun 

2014”. 

B. Pembatasan masalah 

Berdasarkan latar belakang kami, dalam penelitian ini masalah di batasi 

sebagai berikut : 

a. Kemampuan dibatasi pada berhitung Permulaan pada anak kelompok 

A TK Kenari III Dragan Musuk 
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b. Permainan dibatasi pada pancing pintar pada anak kelompok A TK 

Kenari III Dragan Musuk. 

C. Perumusan masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Apakah kemampuan berhitung permulaan dapat di tingkatkan 

melalui permainan pancing pintar pada anak kelompok A TK Kenari III 

Dragan Musuk?. 

D. Tujuan penelitian 

1. Tujuan khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan melalui 

permainan pancing pintar pada anak kelompok A TK Kenari III 

Dragan Musuk. 

2. Tujuan umum 

a. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan berhitung 

permulaan 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat bagi siswa 

Menambah motivasi dan dorongan kemampuan berhitung pada anak. 
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2. Manfaat bagi guru 

Guru mempunyai acuan dalam mengembangkan kreatifitas. 

Menambah ilmu pengetahuan pengembangan berhitung, untuk 

memperbaiki pembelajaran yang di kelola supaya lebih meningkat. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Dapat meningkatkan kwalitas kegiatan belajar anak sehingga tercipta 

pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan dan menemukan 

metode yang di gunakan  untuk menentukan cara belajar anak. 

 


