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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini merupakan individu yang unik dan memiliki karakteristik 

tersendiri yang sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini merupakan masa 

keemasan (golden age) sehingga seluruh aspek perkembangannya perlu 

distimulasi karena berperan penting untuk kehidupan anak selanjutnya  (Suyadi 

2010, 11). Dengan pertimbangan inilah, pendidikan anak usia dini atau PAUD 

diperlukan orang tua sebagai salah satu persiapan anak sebelum  masuk ke 

Sekolah Dasar (SD). 

Menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009, pendidikan anak usia dini        

(PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun dengan cara memberikan stimulasi atau  

rangsangan pendidikan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan jasmani dan 

rohani agar anak siap untuk menghadapi pendidikan lebih lanjut. Rahman (2002, 

67) juga berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki peran 

yang sangat penting untuk sejarah perkembangan anak selanjutnya karena 

pendidikan anak usia dini merupakan fondasi bagi dasar kemampuan dan 

kepribadian anak. Sejak tahun 2016, Menteri Pendidikan saat itu, Anies 

Baswedan, mewajibkan anak  untuk mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) 

sebelum masuk SD dengan tujuan agar anak siap memasuki lingkungan sekolah. 
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Taman Kanak-kanak (TK) merupakan salah satu pendidikan anak usia dini 

jalur formal yang memberikan layanan pendidikan anak usia empat sampai 

dengan enam tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar 

siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Permendiknas nomor 58 tahun 

2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Formal, TK diharapkan dapat 

mengembangkan  lima aspek perkembangan yaitu nilai-nilai moral agama, fisik, 

bahasa, sosial emosional, dan kognitif.  

       Sebagai tempat untuk mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar, TK 

melakukan upaya pendidikan untuk meningkatkan atau mengembangkan berbagai 

kemampuan yang dimiliki anak. Namun pada kenyataannya, ada berbagai kendala 

yang terkadang dialami oleh guru TK, untuk anak usia lima sampai enam tahun,  

tempat di mana peneliti mengajar yaitu Sekolah Rhema En Cara.  

       Anak-anak di kelas TK B Rhema En Cara mempunyai kemampuan berhitung 

yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena cukup banyaknya murid baru yang 

masuk saat tahun ajaran berlangsung. Anak-anak yang sebelumnya TK A (empat 

sampai lima tahun) di sekolah tersebut mayoritas memiliki kemampuan berhitung 

yang cukup baik. Namun di tahun ajaran baru, TK B di Rhema En Cara mendapat 

sejumlah anak pindahan baru dari TK yang tutup dan letaknya tidak jauh daric TK 

Rhema En Cara. Kelas TK  A yang sebelumnya berjumlah tujuh anak meningkat 

menjadi empat belas anak saat anak-anak tersebut melanjutkan ke TK B. Hal ini 

menyebabkan ketidakseimbangan kemampuan berhitung anak-anak di dalam 

kelas tersebut. Beberapa anak memerlukan stimulasi untuk meningkatkan 

kemampuan berhitungnya, karena sekolah sebelumnya sepertinya kurang 

memberikan stimulasi berhitung. Pada semester satu, 50% anak di kelas belum 
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mempunyai kemampuan berhitung yang diharapkan. Selain itu guru kelas juga 

belum mencoba berbagai variasi media pembelajaran sehingga beberapa anak 

mudah merasa bosan.  Padahal kemampuan berhitung sangat dibutuhkan sebagai 

salah satu kemampuan sebelum memasuki Sekolah Dasar.  

       Kemampuan berhitung merupakan bagian dari kemampuan kognitif anak. 

Berhitung merupakan bagian dari komponen mengenai konsep bilangan, lambang 

bilangan atau angka. Anak diharapkan mengenal konsep bilangan, lambang 

bilangan atau angka, sehingga mampu untuk berhitung dengan baik dan benar 

(Abdurrahman 2003, 252). Menurut Muijs dan Reynolds (2008, 31), kemampuan 

berhitung atau mathematical intelligence adalah kemampuan untuk menggunakan 

penalaran, logika, dan angka-angka.  

       Berhitung sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di sekitar tempat 

tinggal, sekolah, tempat umum dan di mana saja. Kemampuan berhitung seorang 

anak sangat penting untuk distimulasi dan dikembangkan, karena kemampuan 

berhitung digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak. Kemampuan berhitung 

juga diperlukan agar anak mampu menyiapkan mental untuk masa depan (Susanto 

2011, 65). Kemampuan berhitung juga diperlukan agar anak siap melanjutkan ke 

jenjang pendidikan selanjutnya (Depdiknas, 2007). 

        Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar pada kemampuan berhitung 

anak usia dini. Lingkungan terdekat, seperti orangtua di rumah maupun guru di 

sekoah, mampu mengembangkan kemampuan berhitung dengan cara memberikan 

stilumasi yang tepat yang dapat menarik perhatian anak dengan cara 

menggunakan media yang menarik, bernyanyi, bermain, dan cara yang lainnya 

(Suryana 2016, 107).  
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       Pembelajaran berhitung di TK menurut Sriningsih (2008, 32) bertujuan untuk 

mengembangkan pemahaman anak terhadap bilangan dan operasi bilangan 

melalui proses eksplorasi dengan benda-benda konkret. Oleh karena itu di dalam 

pelaksanaannya berhitung di TK hendaknya dilakukan secara menarik dan 

bervariasi yang sesuai dengan karakteristik anak TK. Salah satu cara untuk 

memberikan pembelajaran berhitung yang menarik untuk anak adalah dengan 

belajar sambil bermain. 

       Bermain dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan 

dan kemampuan tertentu pada anak.  Yulsyofriend (2013, 16) bermain merupakan 

sebuah media yang sangat penting bagi proses berfikir anak.  Menurut 

Simatupang (2005) bermain akan memuaskan tuntutan perkembangan motorik, 

kognitif, bahasa, sosial, nilai- nilai dan sikap hidup. Bermain dapat digunakan 

anak-anak untuk menjelajahi dunianya, mengembangkan kompetensi dalam usaha 

mengatasi dunianya dan mengembangkan kreativitas anak. Dengan bermain anak 

memiliki kemampuan untuk memahami konsep secara ilmiah, tanpa paksaan. 

        Bermain tentunya merupakan hal yang menyenangkan bagi anak, termasuk 

bermain permainan tradisional. Permainan tradisional dapat digunakan sebagai 

salah satu media pembelajaran. Permainan tradisional dipilih peneliti untuk 

meningkatkan kemampuan berhitung anak kelas TK B di Rhema En Cara. 

Pemilihan permainan tradisional sebagai media pembelajaran di kelas berdasarkan 

beberapa alasan.      

        Berdasarkan jurnal yang berjudul Mengenalkan Kemampuan Berhitung 

Melalui Permainan Tradisional Congklak Pada Anak Usia 5-6 tahun, yang ditulis 

oleh Devi Truiyda tahun 2013, pelaksanaan pembelajaran melalui permainan 
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tradisional congklak dapat meningkatkan kemampuan penambahan 1-10 pada 

anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina Sukadana sampai dengan 88,24% dan 

pengurangan sampai dengan 94,12%. Hal ini juga diperkuat oleh jurnal yang 

berjudul Efektifitas Penggunaaan Media Pembelajaran Permainan Tradisional 

Congklak Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Pada Siswa SD yang 

ditulis oleh Prima Nataliya tahun 2015. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

media pembelajaran permainan tradisional congklak efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa SD. Dari jurnal tersebut, peneliti memiliki 

kesimpulan bahwa permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung anak.  

       Alasan lainnya peneliti memilih permainan tradisonal adalah karena 

permainan tradisional sedang dipopulerkan kembali oleh pemerintah di Jawa 

Barat, tempat penelitian dilakukan. Berdasarkan berita Republika (24/9/19) 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bekerja sama dengan  LPAI 

mengusung sebuah acara dengan  tema "Asik Tanpa Gawai" atau disingkat  

“Astaga” dengan mengundang anak-anak sekolah di halaman parkir barat Gedung 

Sate Kota Bandung pada hari  Selasa, 24 September 2019. Menurut Ridwan 

Kamil, Gubernur Jawa Barat, kampanye ini bertujuan melestarikan permainan 

tradisional sekaligus mengurangi penggunaan  gadget khususnya smartphone 

pada anak.  

       Berdasarkan berita Suara.com (31/5/19), kampanye yang sama juga pernah 

dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan ESQ atau LK ESQ di Taman Mini 

Indonesia Indah (TMII) Jakarta dengan tema “Jelajahi Permainan Rakyat 

Nusantara". Pada acara tersebut, sebanyak 1000 anak dari panti asuhan dan 
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lembaga pendidikan dibawah binaan LK ESQ yang tersebar di wilayah Jakarta, 

Bogor, Tangerang, Depok, Cikarang, Bekasi diperkenalkan dengan permainan 

tradisional seperti egrang, gasing, dampu, kelereng, congklak, galasin, karet, dan 

permainan tradisional lainnya. 

       Alasan berikutnya yaitu permainan tradisional memberikan berbagai manfaat 

khususnya untuk anak usia dini. Selain kemampuan berhitung, permainan 

tradisional juga dapat meningkatkan kemampuan sosial karena karakteristiknya 

yang dimainkan bersama dengan teman.   

       Hal ini dipertegas oleh pernyataan Ketua Umum Lembaga Perlindungan 

Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia 

(19/8/18), Seto Mulyadi atau disapa kak Seto, menganjurkan masyarakat untuk 

kembali mempopulerkan lagi permainan tradisional karena permainan tradisional 

bisa menumbuhkan nilai-nilai gotong royong dalam diri anak, menjaga kesehatan 

anak karena tubuh dituntut selalu bergerak untuk bermain. Kak Seto menyebutkan 

setidaknya ada empat manfaat utama dari permainan tradisional. Pertama, 

permainan tradisional membuat anak-anak fisiknya bergerak. Kedua, permainan 

tradisional mendorong anak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan 

anak lainnya. Jadi ketika  melakukan permainan tradisional, Kak Seto berpendapat 

bahwa anak akan belajar bermain bersama, berusaha melatih diri untuk tidak 

egois, melihat situasi, dan tidak menang sendiri. Ketiga, permainan tradisional 

juga dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Keempat, 

permainan tradisional juga membantu perkembangan kreativitas anak.  

       Menurut Achroni (2012, 5), permainan tradisional merupakan suatu kegiatan 

atau aktivitas yang diatur oleh suatu peraturan permainan yang merupakan 
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warisan dari generasi terdahulu yang dilakukan anak-anak dengan tujuan 

mendapat kegembiraan. Permainan tradisional adalah kegiatan bermain yang 

dilakukan anak-anak yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Menurut Wijayanti 

(2014), permainan tradisional ini dimainkan oleh anak –anak secara bersama, 

bekerja sama, ataupun berkelompok dalam mencapai tujuan permainan dengan 

aturan yang telah ditetapkan.  

       Menurut Wardani (2010, 42), permainan tradisional memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik tersendiri yang dapat membedakan dari karakteristik permainan 

lainnya. Karakteristik pertama, permainan tradisional cenderung menggunakan 

alat atau fasilitas yang ada di lingkungan sekitar.  Karakteristik kedua, permainan 

tradisional biasanya dimainkan oleh jumlah pemain yang cukup banyak atau 

secara berkelompok, karena tujuannya agar setiap pemain  dapat berinteraksi 

dengan pemain lainnya, seperti pada permainan jamuran, ular naga, petak umpet, 

bentengan, dan lain-lain. Karakteristik inilah yang menyebabkan permainan 

tradisonal dapat meningkatkan kemampuan sosial.  

       Kemampuan sosial ini juga perlu ditingkatkan oleh anak-anak di kelas TK B 

Rhema En Cara. Dengan adanya penambahan anak-anak baru di kelas TK tersebut  

yang berasal dari lingkungan sosial yang sebelumnya berbeda, tentunya menjadi 

masalah tersendiri di dalam pergaulan antar teman di dalam kelas tersebut. 

Mereka harus saling beradaptasi satu dengan yang lainnya. Beberapa anak di 

dalam kelas tersebut masih ada yang suka memilih-milih teman, kurang sabar, 

maupun kurang taat saat diberi aturan. 

       Menurut Moeslicahtoen (2004, 21) kemampuan sosial merupakan 

kemampuan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang 
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lain sesuai peran dalam struktur sosial yang ada. Cara berkomunikasi tersebut 

diciptakan dan diterapkan serta dikembangkan secara verbal dan non verbal dalam 

lingkungan sosial untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosi seseorang. Proses 

pembelajaran kemampuan sosial ini disebut sosialisasi. Jika seorang anak dapat 

bersosialisasi dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan sosial anak 

tersebut juga baik. Sebaliknya jika seorang anak kurang dapat bersosialisasi maka 

anak tersebut kurang memiliki kemampuan sosial yang baik. Anak yang memiliki 

kemampuan sosial biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, dapat 

merasakan perasaan orang lain, dapat bekerjasama dengan baik, serta mampu 

mengetahui dan menggunakan berbagai cara ketika menghadapi suatu masalah 

saat berinteraksi. 

       Ada berbagai jenis permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-

anak di Jawa Barat, seperti ucing beling, engklek, endog-endogan, cingciripit, 

oray-orayan, galah asin, gatrik, congklak dan ucing sumput atau petak umpet. 

Dalam penelitian ini, guru dan peneliti memilih congklak, petak umpet, dan 

engklek sebagai media permainan tradisional. Alasan guru dan peneliti memilih 

permainan tradisional tersebut karena congklak, petak umpet, dan engklek 

melibatkan kemampuan berhitung dan kemampuan sosial. 

       Dengan berbagai manfaat dari permainan tradisional, maka peneliti memakai 

permainan tradisional sebagai salah satu media pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan berhitung dan kemampuan sosial anak-anak kelas 

TK B di Sekolah Rhema En Cara.  
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas 

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :  

1) Anak-anak  TK B di Sekolah Rhema En Cara belum memiliki kemampuan 

berhitungnya yang cukup baik karena kurangnya stimulasi berhitung pada 

pembelajaran sebelumnya, penyampaian materi pembelajaran berhitung 

yang masih konvensional, dan kurangnya media permainan dalam 

pembelajaran. 

2) Anak-anak TK B di Sekolah Rhema En Cara mendapat beberapa teman 

baru yang masih harus beradaptasi dengan lingkungan barunya sehingga 

masih ada yang suka memilih-milih teman, kurang sabar, maupun kurang 

taat saat diberi aturan. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan 

masalahnya adalah :  

1) Bagaimana proses penerapan pembelajaran menggunakan media 

permainan tradisional? 

2) Bagaimana perkembangan kemampuan berhitung  anak-anak di kelas TK 

B Sekolah Rhema En Cara dengan menggunakan media permainan 

tradisional? 
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3)  Bagaimana perkembangan kemampuan sosial  anak-anak di kelas TK B 

Sekolah Rhema En Cara dengan menggunakan media permainan 

tradisional? 

4) Apa saja kendala yang dihadapi selama pembelajaran menggunakan media 

permainan tradisional di kelas TK B Sekolah Rhema En Cara? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab setiap 

perumusan masalah yang telah dibuat. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan proses penerapan media pembelajaran permainan 

tradisional pada anak - anak  di kelas TK B Sekolah Rhema En Cara.  

2) Menganalisis perkembangan kemampuan berhitung anak – anak di kelas 

TK B Sekolah Rhema En Cara selama pembelajaran di kelas dengan 

penerapan media permainan tradisional.  

3) Menganalisis perkembangan kemampuan sosial anak – anak di kelas TK B 

Sekolah Rhema En Cara selama pembelajaran di kelas dengan penerapan 

media permainan tradisional. 

4) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama penerapan media 

pembelajaran permainan tradisional  di kelas TK B Sekolah Rhema En 

Cara.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

       Manfaat dari penelitian ini adalah sebagi berikut :  

1) Manfaat Teoritik  

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan yang 

berkaitan dengan permainan tradisional yang digunakan sebagai media 

dalam kegiatan pembelajaran, terutama di Taman Kanak-kanak.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah bukti bahwa penggunaan 

media permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan anak dalam 

berhitung dan  bersosialisasi. 

2) Manfaat Praktek  

a) Bagi peserta didik, peneltian ini diharapkan dapat menumbuhkan 

minat belajar anak dengan menggunakan media permainan 

tradisional. Belajar menjadi yang hal menyenangkan karena 

menggunakan media yang bervariasi. Selain mendapat kesenangan 

melalui bermain, anak pun dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung dan  kemampuan sosialnya.  

b) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkakan kreativitas 

guru untuk mengembangan media pembelajaran anak sehingga 

menjadi lebih menyenangkan namun tujuan pempelajarannya dapat 

tetap tercapai.  

c) Bagi kepala sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas sekolah dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

melibatkan  media permainan tradisional. Selain itu ikut serta 

dalam kampanye yang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk  
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melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari identitas 

bangsa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

dikelompokan menjadi beberapa bagian dengan sistematika penyampaian sebagai 

berikut: 

1) Bab I: Pendahuluan 

Pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum, meliputi latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode 

penulisan, dan sistematika penulisan. Latar belakang dari penelitian ini 

adalah peneliti ingin mencari media pembelajaran yang menarik dan dapat 

digunakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di kelas TK B 

Rhema En Cara, dengan mencoba menggunakan media pembelajaran 

permainan tradisonal dalam kegiatan belajar mengajar sebagai alternatif 

solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Rumusan masalah dan 

tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan media 

pembelajaran permainan tradisional untuk meningkatkan  kemampuan 

berhitung dan kemampuan sosial anak setelah media pembelajaran 

tersebut diterapkan, serta apa saja kendala yang dihadapi selama 

penelitian. Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah guru diharapkan 

dapat menambah wawasan dalam menerapkan media permainan 

tradisional sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan proses 
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pembelajaran yang dihadapi, terutama untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung dan kemampuan sosial. 

2) Bab II: Landasan Teori 

Berisi mengenai landasan teori yang digunakan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ini. Media yang digunakan adalah permainan 

tradisional. Saat bermain, seorang anak dapat mengembangkan 

kemampuan berhitung dan  kemampuan sosialnya. 

3) Bab III: Metode Penelitian 

Berisi tentang penjelasan mengenai desain penelitian dan metodologi yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Teknik dan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang 

dilakukan oleh pengamat. Terdapat juga jadwal penelitian, prosedur 

penelitian, analisis data yang dilakukan dengan mencari nilai yang didapat 

oleh pengamat, kemudian diklasifikasikan ke dalam nilai kelompok. 

4) Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Peneliti memaparkan mengenai profil sekolah dan kondisi kelas yang 

menjadi subyek penelitian yang berguna untuk mempermudah memahami 

hasil penelitian yang dijabarkan peneliti. Penjelasan data penelitian dan 

hasil penelitian yang dianalisis kemudian mengaitkan dengan tujuan dari 

penelitian serta pembahasan dari setiap siklus penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berhitung dan kemampuan 

sosial.  
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5) Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang  uraian kesimpulan, refleksi hasil penelitian, saran serta  

keterbatasan dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


