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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aspek perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang perlu 

dikembangkan, dan hal ini juga merupakan tujuan pembelajaran di TK. 

Kemampuan kognitif ini berisikan akal, pikiran, dan lain-lainnya seperti 

bahasa, sosial, emosionoal, moral dan agama. Dengan kemampuan kognitif 

atau daya pikir tersebut manusia akan dapat membedakan mana yang benar 

atau yang salah, mana yang harus dilakukan atau dihindari, bagaimana harus 

bertindak dan sebagainnya yang intinya seseorang tersebut dapat 

memecahkan masalah dalam kehidupannya. Oleh karenanya kemampuan 

kognitif sangat penting bagi kehidupan seseorang dan perlu dibekali dan 

dikembangkan sedini mungkin.  

Pasal 28 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Taman Kanak-kanak (TK) 

merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik 

psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, 

kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik, dan seni untuk siap memasuki 

Sekolah Dasar (Depdiknas, 2007: 2). Oleh karenanya pendidikan sangat 

penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi anak usia dini yang berada 

pada masa emas ditahap perkembangannya (golden age). Dalam usia emas 
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ini perlu adanya stimulus atau rangsangan yang tepat agar terciptanya 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. 

Perkembangan kognitif adalah sesuatu yang merujuk pada 

perubahan-perubahan pada proses berpikir sepanjang siklus kehidupan anak 

sejak konsepsi hingga usia delapan tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Gardner yang menyatakan bahwa intelegensi sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihargai dalam 

suatu kebudayaan atau lebih (Gardner, 2011: 74).  

Menurut Kartadinata (Susanto, 2003: 62) menyebutkan bahwa 

perkembangan otak, struktur otak anak tumbuh terus setelah lahir. Sejumlah 

riset menunjukkan bahwa pengalaman usia dini, imajinasi yang terjadi, 

bahasa yang didengar, buku yang ditunjukkan, akan turut membentuk 

jaringan otak. Dengan demikian, melalui pengembangan kognitif, fungsi pikir 

dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi untuk 

memecahkan suatu masalah. Proses kognisi tersebut meliputi berbagai aspek 

seperti persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan 

masalah.  

Dikaitkan dengan pembelajaran kognitif, anak diharapkan mampu 

berfikir secara logis, kritis, memberi alasan, memecahkan masalah, dan 

menemukan hubungan sebab akibat. Salah satu upaya untuk 

mengembangkan kognitif anak adalah dengan cara memberikan 

pembelajaran yang dapat mengasah kecerdasan logika-matematika anak. 
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Hurlock (Depdiknas, 2007:5) mengatakan bahwa lima tahun pertama dalam 

kehidupan anak merupakan peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. 

Anak yang mengalami masa bahagia berarti terpenuhinya segala kebutuhan 

baik fisik maupun psikis di awal perkembangannya diramalkan akan dapat 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan selanjutnya.  

Piaget (Santrock, 2010:438) juga mengatakan bahwa untuk 

meningkatkan perkembangan mental anak ke tahap yang lebih tinggi dapat 

dilakukan dengan memperkaya pengalaman anak terutama pengalaman 

kongkrit, karena dasar perkembangan mental adalah melalui pengalaman-

pengalaman aktif dengan menggunakan benda-benda di sekitarnya. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh The National Council of Teachers 

of Mathematics (NCTM) dan the National Association for the Education of 

Young Children (NAEYC) yang menegaskan bahwa pendidikan matematika bagi 

anak usia 3 hingga 6 tahun merupakan landasan yang sangat penting untuk 

pembelajaran matematika di masa mendatang. Dengan demikian maka pada 

setiap seting pendidikan anak usia dini, anak harus memperoleh pengalaman 

pembelajaran yang efektif disertai dengan praktek pengajaran dan kurikulum 

yang didasarkan dari hasil penelitian (NAEYC, 2000: 1). Praktek pengajaran 

seperti tersebut di atas memerlukan kebijakan, dukungan organisasional, dan 

sumberdaya yang memadai yang dapat mendukung para guru untuk 

melaksanakan tugasnya. 
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Pendidikan di TK sangat penting untuk mencapai keberhasilan belajar 

pada tingkat pendidikan selanjutnya. Bloom bahkan menyatakan bahwa 

mempelajari bagaimana belajar (learning to learn) yang terbentuk pada masa 

pendidikan TK akan tumbuh menjadi kebiasaan di tingkat pendidikan 

selanjutnya (Santrock, 2010: 436). Hal ini bukanlah sekedar proses pelatihan 

agar anak mampu membaca, menulis dan berhitung, tetapi merupakan cara 

belajar mendasar, yang meliputi kegiatan yang dapat memotivasi anak untuk 

menemukan kesenangan dalam belajar, mengembangkan konsep diri 

(perasaan mampu dan percaya diri), melatih kedisiplinan, keberminatan, 

spontanitas, inisiatif, dan apresiatif. 

Salah satu pembelajaran pada pendidikan anak usia dini adalah 

berhitung permulaan. Pembelajaran ini berawal dari konsep dasar yang 

dikemukakan oleh Pestalozzi (Kartini, 2007: 1). Salah satu karyanya berjudul 

“Die Methoden” yang mengupas tentang metodologi pembelajaran dalam 

beberapa bidang pelajaran. Salah satu pandangannya yang sangat relevan 

dalam pendidikan untuk TK atrakfif adalah konsep pembelajaran yang 

menekankan pada suara, bentuk dan bilangan. Konsep ini sangat dekat 

dengan pengembangan potensi anak pada dimensi auditori, visual dan 

memori yang tepat digunakan bagi perkembangan anak TK. Pembelajaran 

akan menjadi lebih efektif bila dilakukan dengan menggunakan permainan.  

Keterkaitan antara penggunaan permainan dengan peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan dapat digambarkan dengan apa yang 
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diistilahkan oleh Jordan dan Levine (Ashlee, 2009: 306) sebagai “preverbal 

number knowledge”. Menurut Jordan dan Levine dikatakan bahwa  

“preverbal number knowledge” dapat berkembang tanpa adanya input atau 

pun instruksi yang bersifat verbal. Hal ini diartikan bahwa setiap anak terlahir 

dibekali dengan kemampuan matematika yang sangat dasar. Tahap inilah 

yang merupakan tahapan di mana anak belajar menghitung, membandingkan 

dan belajar operasi-operasi aritmatika dasar.  

Gambaran di atas menunjukkan pentingnya kemampuan berhitung 

permulaan bagi anak usia dini. Kemampuan berhitung permulaan tersebut 

pada gilirannya akan ikut menentukan prestasi akademik siswa di masa 

mendatang. Hal ini diketahui dari hasil penelitian longitudinal yang dilakukan 

oleh Joyner dan Theodore (2005); Ginsburg, Lewis, dan Clements (2008). 

Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prestasi belajar siswa 

dipengaruhi oleh kemampuan berhitung permulaan pada saat anak usia dini. 

Kemampuan berhitung permulaan pada anak usia dini menurut Katz, 

Fowler, dan Dolan (2013) terdiri dari tujuh faktor. Ketujuh faktor tersebut 

antara lain meliputi: (1) pengalaman asuhan yang dialami anak; (2) struktur 

keluarga dan pengasuhan; (3) lingkungan dalam keluarga; (4) ketrampilan 

yang berkaitan dengan pembelajaran; (5) perilaku sosial; (6) penugasan yang 

berbasis matematika dan literasi; dan (7) kesehatan dan status sosial 

ekonomi. Faktor ke 4, dan 5, berkaitan dengan kesiapan sekolah. Adapun 

faktor yang ke 6 berkaitan dengan metode pembelajaran yang dilakukan guru 
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pada saat anak usia dini. Atas dasar hal tersebut, kesiapan sekolah dan 

metode pembelajaran dapat menjadi prediktor yang menentukan 

kemampuan berhitung permulaan pada anak usia dini. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum, 

Balitbang  Diknas tahun 1999 menunjukkan bahwa data angka mengulang 

kelas tahun 2001/2002 untuk kelas  I  sebesar  10,85%,  kelas  II  sebesar 

6,68%, kelas III sebesar 5,48%, kelas IV sebesar  4,28,  kelas  V sebesar  2,92%,  

dan kelas IV sebesar 0,42%. Diperkirakan bahwa anak-anak yang mengulang 

kelas adalah anak-anak yang tidak masuk pendidikan prasekolah sebelum 

masuk SD. Mereka adalah anak yang belum siap dan tidak dipersiapkan oleh 

orang tuanya memasuki SD. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya 

pengembangan seluruh potensi anak usia prasekolah, utamanya dalam hal 

kesiapan sekolah Sisdiknas (Irani, 2009 : 2). 

Terkait dengan kesiapan sekolah, Hurlock (Sulistiyaningsih, 2005) 

menyatakan bahwa kesiapan bersekolah terdiri dari kesiapan secara fisik dan 

psikologis, yang meliputi kesiapan emosi, sosial dan intelektual. Seorang anak 

dikatakan telah memiliki kesiapan fisik bila perkembangan motoriknya sudah 

matang, terutama koordinasi antara mata dengan tangan (visio-motorik) 

berkembang baik.  

Kesiapan sekolah dapat diukur menggunakan Nijmeegse 

Schoolbekwaamheids Test (NST) yang disusun oleh Monks, Rost, dan Coffie 

(Halimah, 2010: 4). NST terdiri dari 10 sub tes yang berisi gambar-gambar atau 
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melengkapi gambar sekaligus jawabannya, yang masing-masing aspek 

mengungkap kemampuan yang berbeda yaitu aspek kognitif, motorik halus 

dan motorik kasar, penilaian sosial, serta emosional. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 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. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman 

Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang 

menggunakan program untuk anak usia 4 – ≤6 tahun. Sedangkan 

penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman 

Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan 

program untuk anak usia 0 – <2 tahun, 2 – <4 tahun, 4 – ≤6 tahun dan 

Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤6 tahun; Kelompok Permainan  (KB) 

dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 – <4 

tahun dan 4 – ≤6 tahun (Permendiknas No.58 Tahun 2009). Ditambahkan oleh 

Suyanto (2008:130) bahwa PAUD khususnya pada jalur formal di TK 

merupakan tahapan pertama dan strategis yang sangat membantu anak didik 

untuk mengembangkan berbagai potensi, baik psikis maupun fisik yang 
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meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosi, kognitif, bahsa, 

fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar. 

Pada aspek pengembangan kognitif ini, salah satu kemampuan yang 

dikembangkan adalah kemampuan berhitung. Berdasarkan hasil observasi di 

PAUD Insan Fathonah Bejen Karanganyar khususnya kelompok B adalah 

kemampuan anak tentang pemahaman mengenai ukuran – ukuran benda 

(tinggi, rendah, besar-kecil, berat-ringan, banyak-sedikit) masih kurang, dalam 

proses belajar kemampuan guru untuk mengajak anak mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan alat peraga yang digunakan kurang menarik bagi anak 

serta metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, terutama 

untuk meningkatkan kemampuan matematika. Sejalan dengan hal tersebut 

Depdiknas (2007:3) mengungkapkan bahwa berhitung sangat berguna bagi 

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

pengembangan kemampuan matematis.  

Berhitung di Taman Kanak-kanak diperlukan untuk mengembangkan 

pengetahuan dasar matematika lebih lanjut di sekolah dasar, seperti 

pengenalan konsep bilangan, lambang bilangan, warna, bentuk, ruang dan 

posisi melalui berbagai bentuk alat dan kegiatan yang menyenangkan. Selain 

itu berhitung juga diperlukan untuk membentuk sikap logis, kritis, cermat, 

kreatif dan disiplin pada diri anak. Namun, masih banyak guru yang belum bisa 

memanfaatkan barang-barang yang ada untuk dijadikan media pembelajaran 

yang menarik bagi anak  dalam mengajarkan ketrampilan berhitung sehingga 
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anak-anak merasa senang dan nyaman untuk belajar berhitung. Inovasi 

pembelajaran, baik dalam penggunaan metode / pendekatan juga media yang 

menarik dan bervariasi. Dalam pelaksanaanya tetap memperhatikan isi, 

proses, media serta kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan anak 

(Barlia, 2006: 25).   

Berdasarkan interview dengan Ibu Suprapti selaku kepala sekolah 

PAUD Insan Fathonah Bejen, sistem pembelajaran di sana mengunakan 

metode/pendekatan BCCT (Beyond Center and Circle Time). Metode / 

pendekatan BCCT lebih sering dikenal dengan istilah pendekatan sentra dan saat 

lingkaran. Phelps (Munawar,dkk, 2011:26) menjelaskan bahwa pendekatan sentra 

dan saat lingkaran adalah suatu pendekatan yang dipakai dalam penyelenggaraan 

PAUD yang difokuskan pada anak yang dalam proses belajarnya berpusat di 

sentra main, dan saat anak di dalam lingkaran dengan menggunakan empat jenis 

pijakan untuk mendukung perkembangan anak yaitu pijakan lingkungan main, 

pijakan sebelum main, pijakan saat main dan pijakan setelah main.  

Kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan BCCT ini diorganisasikan 

melalui sentra-sentra. Sentra (station atau zone) adalah sejumlah kegiatan main 

yang dapat ditempatkan di dalam maupun di luar ruangan dengan menyediakan 

bermacam-macam bahan dan alat main yang sesuai dengan usia dan tahap-tahap 

perkembangan anak. Salah satunya adalah sentra balok. Mitchell (Fajarwati, 

2009:23) mengungkapkan bahwa balok adalah potongan-potongan kayu yang 

polos (tanpa cat), sama lebar dan tebalnya dan dengan panjang dua atau 

empat kali sama besarnya dengan satu unit balok. Ada yang berbentuk kurva, 



10 
 

siliner dan setengah dari potongan-potongan balok juga disediakan, tetapi 

semua dengan panjang yang sama sesuai dengan ukuran balok-balok dasar. 

Hal yang menarik dari permainan balok adalah banyak pengalaman yang 

menarik dapat dituangkan anak secara kreatif dalam membangun balok-balok 

tersebut apalagi dengan arahan yang tepat dari guru atau orang tua. 

Keterkaitan antara penggunaan permainan dengan peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan dapat digambarkan dengan apa yang 

diistilahkan oleh Jordan dan Levine (Anderson, 2009: 306) sebagai “preverbal 

number knowledge” yang dapat berkembang tanpa adanya input ataupun 

instruksi yang bersifat verbal. Hal ini diartikan bahwa setiap anak terlahir 

dibekali dengan kemampuan matematika yang sangat dasar. Selain didukung 

dengan kemampuan dasar tersebut, anak juga memperoleh suatu 

pengetahuan behitung verbal dan simbol angka sekunder. Tahap inilah yang 

merupakan tahapan di mana anak belajar menghitung, membandingkan dan 

belajar operasi-operasi aritmatika dasar. Berdasarkan pandangan tersebut, 

maka dapat dikatakan bahwa intervensi permainan yang diberikan kepada 

anak dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman anak terhadap 

konsep penghitungan melalui penemuan. Adapun permainan yang mudah 

didapat dan terjangkau pengadaannya adalah permainan balok dan dakon. 

Melalui kedua bentuk permainan tersebut, diharapkan kemampuan berhitung 

siswa TK B akan terbentuk.  

B. Rumusan Masalah 



11 
 

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh metode pembelajaran dengan permainan balok dan 

permainan dakon terhadap kemampuan berhitung permulaan pada siswa 

TK B di PAUD Insan Fathonah Bejen Karanganyar? 

2. Adakah pengaruh kesiapan sekolah terhadap kemampuan berhitung 

permulaan pada siswa TK B di PAUD Insan Fathonah Bejen Karanganyar? 

3. Adakah interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan 

permainan balok dan permainan dakon dan kesiapan sekolah terhadap 

kemampuan berhitung permulaan pada siswa TK B di PAUD Insan 

Fathonah Bejen Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji: 

1. Pengaruh metode pembelajaran dengan permainan balok dan permainan 

dakon terhadap kemampuan berhitung permulaan pada siswa TK B di 

PAUD Insan Fathonah Bejen Karanganyar. 

2. Pengaruh kesiapan sekolah terhadap kemampuan berhitung permulaan 

pada siswa TK B di PAUD Insan Fathonah Bejen Karanganyar. 

3. Interaksi antara metode pembelajaran dengan permainan balok dan 

permainan dakon dan kesiapan sekolah terhadap kemampuan berhitung 

permulaan pada siswa TK B di PAUD Insan Fathonah Bejen Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis 

maupun teoretis. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru TK 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

guru TK pada khususnya, dan semua guru pada umumnya, mengenai 

penerapan metode pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dilakukan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi guru 

tentang penggunaan berbagai model pembelajaran untuk memberikan 

pengalaman belajar yang berbeda kepada para siswa sehingga mereka 

lebih termotivasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

2. Bagi Dinas Pendidikan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

pihak sekolah dalam pengembangan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kesiapan sekolah bagi siswa TK B. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi sekolah mengenai penerapan model-model 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang baru 

bagi siswa. 


