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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan diri anak. Dengan pendidikan yang berkualitas akan 

menjadikan bangsa indonesia bangsa yang maju dan bisa dimanfaatkan 

sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Dengan perhatian dan 

kesadaran terhadap pendidiakn anak maka membawa dampak yang positif 

bagi perkembangan yang selanjutnya.

Usia dini merupakan usia yang efaktif untuk mengembangkan 

berbagai potensi yang dimiliki anak-anak. Upaya pengembangan ini dapat 

dilakukan dengan berbagai temasuk melalui permainan dan media 

mengenal angka, dimana permainan mengenal angka di TK tidak hanya 

terkait dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental sosial 

dan emosional peserta didik, karena itu dalam pelaksanaannya harus 

dilakukan secara menarik, bervariasi dan menyenangkan (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2007).

Pengenalan matematika di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

seperti menghitung, bilangan dan operasi bilangan, sebaiknya dengan 

menggunakan benda-benda konkrit. Matematika atau menghitung sangat 

penting dalam kehidupan, kegiatan belanja, menghitung benda, waktu, 

jarak, kecepatan adalah contoh sederhana tentang kebutuhan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari (Suyanto, 2005).
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Salah satu konsep matematika yang paling penting dipelajari anak-

anak usia tiga, empat dan lima tahun ialah pengembangan kepekaan pada 

bilangan. Peka pada bilangan berarti lebih dari sekedar menghitung. 

Kepekaan bilangan itu mencakup pengembangan rasa kuantitas dan 

pemahaman kesesuaian satu lawan satu (Hartnett & Gelman, 1988).

Berbagai cara dapat dilakukan oleh guru dan orang tua untuk 

mengembangkan atau meningkatkan mengenal lambang bilangan yaitu 

dengan keterampilan akan berguna dalam merencanakan dan 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak melalui kegiatan 

bermain sambil belajar. Guru juga dituntut untuk bersungguh-sungguh 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak melalui berbagai 

permainan yang kreatif sehingga dalam mengenalkan lambang bilangan 

pada anak dapat di lakukan secara kongkrit agar anak mudah mengerti dan 

memahaminya.

Lotto angka disini merupakan media pembelajaran yang digunakan 

untuk peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak. 

Tujuannya memudahkan anak untuk lebih cepat memahaminya, tidak 

membosankan, dan menyenangkan untuk anak.

TK Dharma Wanita 4 merupakan sekolah yang berada di pedesaan 

tepatnya Kelurahan Ngraji Purwodadi. TK Dharma Wanita 4 mempunyai 

1 guru dan 1 kepala sekolah yang juga menjadi guru kelas, serta 

mempunyai anak didik kelompok A 14 anak dan kelompok B 18 anak. 

Kebanyakan anak didik berasal dari keluarga yang perekonomiannya 
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menengah ke bawah. Banyak orang tua murid yang berpendidikan rendah 

mengharapkan guru mengajarkan pada anak-anaknya dapat membaca, 

menulis, dan berhitung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis ditemukan 

masalah yang berkaitan dengan kemampuan mengenal lambang bilangan, 

yaitu: a) rendahnya kemampuan anak dalam menyebut urutan bilangan. 

Kegiatan ini dapat dilihat ketika guru meminta anak untuk menyebutkan 

urutan bilangan anak masih suka keliru dalam menyebutkan urutan 

bilangan, b) rendahnya kemampuan anak untuk membilang dengan 

menunjuk angka, c) rendahnya kemampuan anak dalam mengenal konsep 

bilanagn dengan warna. Ketika kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media kartu lotto angka yang ada warnanya anak masih 

sering salah dalam menyebut warna.

Dari hasil wawancara, didapati bahwa kesulitan yang terjadi dalam 

pembelajaran mengenal lambang bilangan yaitu kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi. Meskipun telah diselingi dengan tanya jawab 

seputar materi yang disampaikan, namun ada beberapa siswa yang belum 

mengerti dan paham betul dengan materi yang disampaikan. Sehingga 

pada kenyataanya setelah melakukan pembelajaran mengenalkan lambang 

bilangan kepada anak-anak ternyata ada 8 anak yang belum dapat 

mengenal angka dan ada yang keliru saat menyebutkan angka 1-10. 

Kemudian 6 anak sudah dapat menyebutkan dan menuliskan angka 1-10 
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meskipun ada yang terbalik angkanya atau melewati salah satu urutan 

angka yang disebutkan oleh anak.

Salah satu permainan yang dapat menunjang lingkup 

perkembangan kognitif anak dalam pemahaman konsep bilangan adalah 

dengan permainan Lotto Angka. Dimana dalam permainan lotto angka 

tersebut terdapat lambang bilangan dalam papan yang bisa dipelajari oleh 

anak dan angka tersebut di masukkan ke dalam kantong yang berada di 

papan sesuai dengan angka dan waranya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti ingin 

mengadakan peneitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan 

Mengenal Lambang Bilangan 1-10 Melalui Permainan Lotto Angka Pada 

Siswa Di TK A Dharma Wanita 4 Ngraji Tahun Ajaran 2013/2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus dari pengenalan 

pembelajaran yaitu: “Apakah media permainan Lotto Angka dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 

1-10 pada anak usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita 4 Ngraji?
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1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunya tujuan sebagai berikut: “ Untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10 

pada anak usia 4-5 tahun melalui permainan lotto angka di TK Dharma 

Wanita 4 Ngraji”.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat secara 

teoritis sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

kemampuan mengenal lambang bilangan anak dan permainan lotto 

angka.

2. Manfaat Praktis

Bagi anak didik

1) Dapat membantu anak untuk mengenal dan memahami 

lambang bilangan melalui permainan yang bervariasi.

2) Mendorong semangat belajar anak dalam pelajaran mengenal 

lambang bilangan 1-10.

Bagi Guru

1) Dapat memudahkan guru untuk mengajarkan angka 1-10.

2) Dapat mengembanfkan kreativitas guru dalam kegiatan 

tersebut.
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Bagi Sekolah

1) Sekolah akan mampu menghasilkan sumber daya yang 

berkualitas.

2) Agar ada pengembangan model-model pembelajaran.


