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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

             Anak merupakan anugerah  terindah bagi setiap keluarga. Setiap anak 

yang lahir di dunia dilengkapi dengan berbagai petensi yang khas dan unik. 

Potensi yang dimiliki anak perlu dikembangkan supaya anak meraih 

keberhasilam dalam hidupnya. Peran pendidik (orang tua, guru dan orang 

dewasa) sangat penting dalam mendukung perkembangan  potensi anak .upaya 

perkembangan tersebut dilakukan melalui bermain sambil belajar atau belajar 

seraya bermain. 

              Pada masa anak-anak bermain merupakan dasar bagi perkembangan 

karena bermain itu merupakan dasar bagi perkembangan  dan sumber energi 

bagi perkembangan mereka .bermain merupakamn bagian dari perkembangan 

suatu ekpresi dari personalitas perkembangan mereka. Bermain merupakan 

bagian dari perkembnagan anak, sense of self, kapasitas sosial dan fisik .pada 

saat yang sama, melalui bermain anak-anak mengarahkan energy mereka 

untuk melakukan aktivitas yang mereka pilih. 

              Banyak jenis permainan yang beredar di masyarakat, dan permainan 

yang murah sampai dengan yang mahal, yang modern sampai dengan yang 

tradisional. Dilingkungan sekolah anak usia dini sekarang banyak yang 

menjual berbagai jenis permainan yang baru mereka langsung antusias untuk 
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membelinya walau mereka membeli hanya karena ikut –ikutan teman tanpa 

memperdulikan kemampuan pemakaianya. 

               Para pakar psikologi sepakat bahwa dunia anak adalah bermain 

bahkan kebutuhan bermain bagi mereka sama seperti kebutuhan akan makan 

dan minum. Namun disi lain masih banyak orang tua yang belum sepenuhnya 

mendukung perkembangan potensi anak, dengan membiarkan anak bermain 

sendiri atau hanya disuruh oleh pembantunya, sehingga dampak-dampak 

positif  dari perkembangan kurang begitu nampak apalagi usia 0 sampai 6 

tahun. 

               Sesungguhnya anak dilahirkan cerdas dengan membawa potensi dan 

keunikan masing-masing,yang memungkinkan mereka menjadi cerdas. 

Howard Gardener dalam Musfiroh (2005: 32) menyatakan 8 kecerdasaan yaitu 

kecerdasan dalam bidang bahasa, kecerdasan dalam bidang matematika, 

kecerdasan dalam bidang interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan 

dalam bidang natural, kecerdasan dalam bidang spasial, keceradasam dalam 

bidang kinestetik. 

             Tugas orang tua dan pendidik untuk memperhatikan sifat-sifat yang 

menajadi dasar kecerdasan anak agar bertahan sampai tumbuh dewasa, dengan 

memberikan faktor lingkungan dan stimulasi yang  baik untuk merangsang 

dan mengoptimalkan fungsi otak anak dan kecerdasan otak anak.. Pada 

dasarnya setiap anak dianugerahi kemampuan logika matematika Gardner 

dalam Musfiroh (2005: 53) mendefinisikan kecerdasan matematika logis 

sebagai kemampuan penalaran ilmiah. Perhitungan secara matematika berfikir 
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logis, penalaran induktif, deduktif dan ketajaman pola-pola abstrak serta 

hubungan dapat juga berfungsi sebagai kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan kebutuhan matematika sebagai solusinya. 

             Masitoh (2007: 18) pendidikan anak usia dini merupakan: suatu upaya 

yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6  tahun yang 

dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memilih 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini merupakan 

bagian anak usia dini yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Pada usia ini 

secara stimologi disebut sebagai usia prasekolah. Perkembangan kecerdasan 

pada usia ini mengalami peningkatan dari 50% sampai 80%. 

             Musfiroh Tadkirotun (2005: 23) Anak usia 5-6 tahun sedang dalam 

taraf perkembangan fase praoperasional. Anak belajar lebih baik melalui 

benda-benda nyata. Mengerjakan angka 1,2,3 akan lebih baik jika 

berkoresponden dengan benda-benda, misalnya : satu dengan satu biji, dua 

dengan dua biji, tiga dengan tiga biji. Anak usia 3-4 tahun pun dapat 

menciptakan apapun yang dia inginkan melalui benda-benda di sekitarnya. 

           Namun demikian, tidak seperti perkembangan bahasa, pertumbuhan 

berhitung yang mulai berkembang ini sering tidak diperhatikan oleh orang tua 

dan pengasuh. Ini terjadi karena adanya pemahaman yang telah meluas bahwa 

berhitung matematika adalah ilmu yang hanya biasa dipelajari di sekolah dan 

jika kita tidak menulis angka-angka, kita tidak sedang mengerjakan  

matematika. 
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          Pemahaman untuk berhitung juga berhubungan dengan pengetahuan 

terhadap strategi dalam menghitung yang berkaitan dengan menjumlah dan 

mengurangi. 

        Pengembangan kemampuan dasar berhitung dapat dilakukan dengan 

membiasakan anak berinteraksi dengan situasi yang berkaitan dengan 

menghitung, seperti menanyakan dan menghitung kehadiran anak di sekolah 

dan memberi tugas anak menata meja dengan satu piring, satu gelas, dan satu 

sendok makan dan sering memberi permainan yang mengandung giliran. 

Sesuai dengan karakteristik matematika , maka balajar matematika 

lebih cenderung termasuk kedalam kemampuan kognitif yang proses dan 

hasilnya tidak dapat dilihat langsung dalam konteks perubahaan tingkah laku. 

Di TK sampai saat ini pengenalan konsep matematika masih berkisar 

pengenalan angka, bentuk geometri, berhitung atau membilang dan 

mengoprasikan bilangan yang terkadang kegiatan tersebut belum dimengerti 

anak karena tidak menggunakan media atau alat permainan yang menarik. 

Salah satu kegiatan pembelajaran di TK yang dapat mengembangkan 

kemampuan berhitung anak yaitu melalui permainan congklak (dakon). 

Dikatakan Zaini (2009: 3) dalam galeri congklak yang berkembang 

saat ini tidak ada satu pun yang menanamkan jiwa sosial dan gemar menabung 

bagi pemainannya. Umumnya permainan modern lebih menciptakan sia nak 

menjadi seorang soliter dan egois serta serta senang bermain sendiri, 

banyaknya sebuah mainaan anak produksi luar negeri termasuk mainan murah 

cina, membawa pengaruh sangat besar bagi daya pikir karakter maupun sikap 
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dan sifat seorang anak .berbeda dengan mainan anak tradisional, anak dituntut 

kreatif sejak dalam proses pembuatannya yang harus berbau dengan alam , 

karena bahan didapat dari lingkungan sekitar, demikian pula pada saat 

memainkannya. Selain dituntut kreatif juga harus memiliki strategi kekuatan 

(tenaga) kebersamaan, kejujuran dan lainya yang berasal dari nilai-nilai 

tradisional yang merupakan bentuk budaya. 

Permainan tradisional yang sekarang ini kurang dikenal oleh anak 

sebenarnya ini kurang dikenal oleh anak sebenarnya baik untuk melatih 

kecerdasaan anak. Oleh para pendidik permainan tradisional  mulai 

diperkenalkan kembali kepada anak didik mereka, selain itu mereka yakin 

kalau anak-anak akan senang dengan permainan tradisional, misalnya 

permaina grobak sodor biasa melatih kecerdasan kinestetik dan interpersonal 

anak, permainana cublek-cublek suweng melatih kecerdasaan musical dan 

kinestetik anak, permainan congklak melatih kecerdasan logika matematika 

anak dan lain-lain. 

Peran pendidik dalam hal ini adalah menjadi membimbing atau 

mengarahkan anak didik mereka ketika mau bermain terjadi kecurangan atau 

mengarah ke hal yang negatif. Pendidik harus segera mengarahkan ke anak 

didik mereka ke hal yang positif sehingga secara tidak langsung mereka 

bermain mereka juga diajak untuk belajar. Lembaga pendidikan anak usia dini 

didaerah pedesaan sering kali masih  menggunakan metode ceramah untuk 

menymapaikan materi yang akan disampaikan kepada anak didik mereka. Hal 

ini disebabkan karena situasi dan kondisi yang kurang mendukung yaitu 
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adanya tenaga pendidik yang kurang dan sarana dan prasarana yang belum 

mencukupi. Dengan metode ceramah biasanya anak akan akan lekas jenuh dan 

tidak fokus lagi kepada apa yang disampaikan . Namun ada kalanya pendidik 

memang harus menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi 

pembelajaran sehingga guru harus pandai menggunakan strategi supaya anak 

senang dan tetap fokus kepada apa yang disampaikan. 

Berdasarkan kegiatan pengamatan pembelajaran di kelompok B TK 

Kartini Kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap menunjukan bahwa 

sejauh ini kemampuan berhitung anak didik masih kurang baik, seperti anak 

kurang memperhatikan guru saat memberikan instruksi sehingga anak tidak 

mampu menyelesaikan perintah guru. Anak masih sering lupa dalam 

pengenalan berhitung. Hal tersebut diatas disebabkan karena : 

Permasalahan yang pertama yaitu: kurangnya minat anak dalam 

kegiatan pembelajaran karena kurang tersedianya media/alat peraga untuk 

pembelajaran berhitung, yang kedua kurangnya kemampuan anak didik dalam 

mengenal angka mengembangkan imajinasi, seperti anak sering lupa dengan 

urutan bilangan dan yang ketiga kurangnya pengetahuan tentang berhitung 

anak didik dalam mengerjakan tugas dari guru dikarenakan banyak anak didik 

yang kurang mengerti dan memahami penjelasan dari guru. 

Dari kelemahan-kelemahan anak didik tersebut di atas adalah di 

sebabkan karena beberapa faktor yang dilakukan oleh guru antara lain: 

 Pertama dalam menyampaikan materi pembelajaran guru belum 

memakai media-media yang menarik minat anak didik untuk belajar 
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berhitung.  Kedua guru kurang memotivasi yang mengarahkan anak didik 

untuk mengembangkan imajinasinya dalam kegiatan-kegiatan berhitung, dan 

yang ketiga guru kurang memberikan stimulasi dalam penyampaikan materi 

kegiatan karena kurang tersedianya media dan alat peraga. 

Berdasarkan keadaan tersebut, sebagai peneliti saya merasa perihatin 

jika hal-hal tersebut di biarkan terus menerus yang berdampak anak kurang 

mampu mengekspresikan diri dan berkreasi sesuai dengan imajinasi mereka. 

Sehingga peneliti akan mencoba mengadakan perbaikan dalam kegiatan 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Dengan menggunakan media 

yang tersedia dilingkungan sekitar akan mempermudah anak didik untuk 

belajar berhitung. Dalam penelitian ini judul yang diangkat  adalah “Upaya 

meningkatkan kemampuan berhitung melalui permainan congklak (dakon) 

pada anak didik kelompok B TK KARTINI Kecamatan Cilacap Utara 

Kabupaten Cilacap “Semester Genap tahun ajaran 2011-2012. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkam latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “apakah permainan congklak (dakon) dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung dalam bidang kognitif pada anak TK kelompok B di 

TK Kartini Cilacap” semester genap tahun ajaran 2011-2012 ? 
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C. Pemecahan Masalah 

            Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat dianalisis akan 

penyebab masalah dan alternative pemecahanya, sebagai berikut: 

Tabel 1:1 Tabel penyebab dan pemecahan masalah. 

NO    Masalah  Akar masalah Alternative masalah 

1. Kemampuan anak 

dalam berhitung 

masih rendah 

Kurang tersediaanya 

media pembelajaran 

Menggunakan 

media congklak 

 Anak kurang 

memperhatikan 

pada saat guru 

menjelaskan materi 

Metode pembelajaran 

yang tidak bervariasi 

dan kurang 

melibatkan anak 

Penggunaan media 

congklak (dakon) 

 Kurang 

memperhatikan 

instrukasi yang 

diberikan guru 

dalam pengenalan 

berhitung 

Kurang memberikan 

kesempatan anak 

didik secara langsung 

Memberikan 

kesempatan dan 

pengalaman belajar 

secara langsung 

untuk dapat 

meningkatkan 

minat anak dalam 

kemampuan 

berhitung dengan 

media permainan 

congklak. 

 

D. Tujuan penelitian 

           Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah: 

Untuk mengetahui apakah media mengcongklak (dakon) dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung pada anak didik kelompok B TK Kartini Cilacap 

Kecamatan Cilacap Utara semester genap tahun ajaran 2011-2012. 
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E. Manfaat Penelitian 

           Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi : 

1. Bagi anak didik 

a. Dengan permainan congklak dapat meningkatkan pemahaman 

berhitung sederhana pada anak 

b. Terciptanya kegiatan belajar berhitung sederhana yang mudah di 

pahami oleh anak. 

2. Bagi Guru 

          Kegiatan ini dapat membantu guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar anak dan mendorong guru agar lebih kreatif dalam menggunakan 

metode dan media yang sesuai dengan minat dan karakteristik anak dalam 

menggunakan permainan tradisional congklak untuk meningkatkan 

kecerdasan logika matematika siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru dapat 

meningkatkan kompetensi TK dan kualitas sekoalh serta kepercayaan 

masyarakat terhadap sekolah. 

4. Bagi orang tua anak didik 

Kegiatan ini penelitian tindakan kelas ini akan memberikan 

motivasi bagi para orang tua anak didik TK Kartini untuk melungkan 

waktunya bermain bersama anak-anak menggunakan permainan congklak. 
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