
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A . Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, 

pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal pendidikan 

selalu mengalami dalam rangka mencari struktur kurikulum, sistem pendidikan 

dan metode pembelajaran yang efektif dan efisisen.Pendidikan  itu sendiri 

bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi manusia agar menjadi manusia 

dewasa, beradab dan normal. Potensi itu merupakan bawaan sejak lahir.Jadi 

tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki manusia itu sejak 

lahir. 

 

Membaca adalah mengucapkan huruf demi huruf yang disambung 

sehingga membentuk kata.Menulis adalah gerakan tangan membentuk 

huruf/angka.Jadi perbedaan dari membaca dan menulis adalah kalau membaca 

ranah untuk melatih bahasa karna menggunakan ucapan sedangkan menulis 

adalah ranah untuk melatih psikomotorik halus.Berbagai upaya perkembangan 

seluruh potensi anak.Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi – 

fungsi fisik dan psikhis yang siap merespon stimulasi yang diberikan 

lingkungan.Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam 

mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep 

diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai–nilai agama.Oleh sebab itu 
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dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar 

pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. Taman Kanak–

kanak adalah salah satu bentuk pendidikan di jalur formal yang menyediakan 

program pendidikan dini anak usia 4 sampai 6 tahun sebelum memasuki 

pendidikan dasar (Undang–undang nomor 20 tahun 2003). Untuk mewujudkan 

hal itu di Taman Kanak – Kanak perlu dikenalkan kegiatan membaca, menulis, 

dan berhitung yang dilaksanakan dengan prinsip bermain sambil belajar.Dengan 

bermain anak memiliki kesempatan untuk bereksplorasi, menemukan, 

mengekspresikan perasaan, berkreasi, belajar secara menyenangkan. Selain itu 

bermain membantu anak mengenal dirinya sendiri, orang lain dan 

lingkungannya.Melihat realita tersebut, pendidik harus memiliki respon yang 

tinggi untuk mengenalkan membaca, menulis dan berhitung sesuai dengan 

perkembangan anak di TK. Kegiatan ini diberikan tanpa paksaan namun melalui 

kegiatan bermain yang menarik dan menyenangkan. 

Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan  berbahasa. Dengan 

membaca seseorang akan dapat memperoleh informasi  ilmu pengetahuan dan 

pengalaman baru yang semua diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, 

seseorang  mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangan dan 

memperluas wawasannya. Kegiatan membaca merupakan kegiatan yang sangat 

di perlukan oleh siapa pun yang ingin maju dan meningkatkan diri didalam 

kemampuan membaca  yang diperoleh  pada saat usia dini akan sangat pengaruh  

terhadap kemampuan membaca di masa yang akan datang, karena membaca 

merupakan  dasar kemampuan berikutnya. Oleh karena itu kemampuan 
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membaca pada anak TK benar – benar memerlukan perhatian guru, sebab dasar 

itu tidak kuat pada tahap baca berikutnya  anak akan mengalami kesulitan untuk 

dapat memiliki untuk kemampuan yang memadai. 

Calistung adalah singkatan dari membaca, menulis, dan 

berhitung.Calistung adalah tahapan dasar orang bisa mengenal huruf dan 

angka.Banyak pakar menganggap penting calistung untuk mempermudah 

komunikasi dalam bentuk bahasa tulis dan angka.Umumnya belajar calistung ini 

banyak disampaikan di pendidikan formal. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan masa peka pada aspek 

perkembangan membaca, menulis  dan berhitung ini dapat disusun sebagai 

bentuk kegiatan pembelajaran membaca, menulis  dan berhitung pada anak usia 

dini, dukungan media pengajaran yang tepat sangat di butuhkan anak - anak.  

Pengalaman membaca, menulis  dan berhitung anak usia dini sangat penting 

untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis  dan berhitung dimasa 

yang akan datang (dikemudian hari). Usia saat belajar kata – kata adalah kunci 

untuk pmemahami seseorang mampu membaca, menulis  dan berhitung di 

kemudian hari, dan stimulasi sejak dini sangatlah penting agar anak mengerti 

calistung. Salah satu kegiatan yang menstimulasi  otak anak dengan baik adalah 

membaca, menulis  dan berhitung. Membaca, menulis  dan berhitung bukan 

sekedar bisa mengucapkan apa yang dibaca, menulis  dan berhitung tetapi juga 

perlu diperhatikan bahwa anak mengerti apa yang dibaca, ditulis  dan dihitung 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan masa peka pada aspek perkembangan 

membaca, menulis  dan berhitung ini dapat disusun sebagai bentuk kegiatan 
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pembelajaran membaca, menulis  dan berhitung pada anak usia dini, dukungan 

media pengajaran yang tepat sangat di butuhkan anak - anak.  Pengalaman 

membaca, menulis  dan berhitung anak usia dini sangat penting untuk 

mengembangkan kemampuan membaca, menulis  dan berhitung dimasa yang 

akan datang (dikemudian hari). Usia saat belajar kata –kata adalah kunci untuk 

memahami seseorang mampu membaca, menulis  dan berhitung di kemudian 

hari, dan stimulasi sejak dini sangatlah penting agar anak mengerti calistung. 

Salah satu kegiatan yang menstimulasi  otak anak dengan baik adalah membaca 

menulis  dan berhitung. Membaca, menulis  dan berhitung bukan sekedar bisa 

mengucapkan apa yang dibaca, ditulis dan dihitung tetapi juga perlu 

diperhatikan bahwa anak mengerti apa yang dibaca, ditulis dan dihitung. 

Berdasarkan pengamatan kegiatan pembelajaran dikelompok B TK 

Firdaus Banjarnegara kemampuan anak dalam membaca, menulis dan berhitung 

masih dikatakan rendah, dengan jumlah siswa yang mampu Calistung hanya 

35%  atau 7 siswa dari 20 siswa, dan hal itu dapat dilihat dari kemampuan anak 

dalam membaca, menulis dan berhitung belum begitu paham, artinya anak didik 

TK Firdaus Banjarnegara mempunyai kemampuan membaca,menulis dan 

berhitung yang rendah, hal ini dilihat dari kemampuan siswa dalam membaca 

masih rendah dibuktikan pada saat kegiatan membaca satu sampai dua suku kata 

tidak merespon sama sekali anak – anak kurang memperhatikan terkadang anak 

ada yang menangis. Siswa dikatakan rendah dalam Menulis dibuktikan pada saat 

kegiatan mencontoh menulis angka dan huruf anak masih enggan untuk menulis 

angka malah anak tidak merespon dengan adanya kegiatan menulis,dansiswa 
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dikatakan rendah didalam berhitung karena dalam  kegiatan menghitung masih 

belum antusias. Selain itu ketika anak diberikan tugas calistung, suasana kelas 

masih ramai, gaduh, ada yang jalan –jalan, ada yang asik ngobrol, bahkan ada 

yang makan jajan sehingga pembelajaran kegiatan dalam calistung  tidak 

maksimal. 

Berdasarkan  keadaan tersebut diatas  jika dibiarkan terus menerus  akan 

berdapak  pada perkembangan’’membaca,menulis dan berhitung anak usia dini’’ 

berdasarkan permasalahan tersebut diatas peneliti melakukan perbaikan 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Dengan menggunakan 

media yang tersedia dilingkungan sekitar  untuk mempermudah 

mengembangkan kemampuan siswa dalam minat membaca, menulis dan 

berhitung. Dari uraian diatas penelitian ini mengambil judul : 

‘’Upaya Meningkatkan  Kemampuan Calistung Anak Usia Dini Melalui 

Permainan Papan Logiko Pada Anak Kelompok B TK Firdaus Kecamatan 

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Semester 2 Tahun Ajaran 2014- 

2015’’ 

 

B. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah : 

“ Apakah dengan Permainan  Papan Logiko   dapat meningkatkan 

kemampuan calistung pada Anak Didik  kelompok B TK Firdaus Kecamatan 

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Semester 2 Tahun Ajaran 2014- 2015 ?” 
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C.Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah  untuk meningkatkan kemampuan calistung 

anak usia dini  melalui Papan logiko  pada kelompok B TK Firdaus Kecamatan 

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Semester 2 Tahun Ajaran 2014- 2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang  

bersangkutan dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis tulisan ini akan bermanfaat bagi peneliti menambah wawasan 

dan pengetahuan guru TK dalam hal membaca, Menulis dan berhitung anak 

usia dini melalui Papan Logiko 

2. Manfaat Praktis  

            Secara praktis ini akan memberikan acuan bagi peneliti, guru TK, dan bagi    

lembaga TK dalam pandangan tentang  kemampuan Calistung melalui Papan 

Logiko. 

3. Manfaat  yang dapat di peroleh dari penelitian  ini adalah:  

a. Bagi sekolah 

1. Dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. 

2. Sebagai bahan pertimbangann dalam menyusun program pembelajaran 

serta menentukan   metode dan media pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan Calistung  anak usia dini. 
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b. Bagi guru 

1. Memberikan motivasi  dalam meningkatkan profesionalismenya. 

2. Mendorong Guru agar lebih kreatif dengan menggunakan media. 

c. Bagi anak 

1. Dapat meningkatkan perkembangan calistung pada anak. 

2. Dapat meningkatkan minat dalam kegiatan pembelajaran calistung. 

3. Memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak             

membosankan bagi anak dengan pembelajaran Papan Logiko. 
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