1

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Setiap anak dilahirkan dengan sejumlah potensi yang berbeda-beda.
Perbedaan individu (individual differences) inilah yang menyebabkan adanya
perbedaan kemampuan pada setiap anak walau usia mereka sama. Menyadari hal
tersebut maka sudah selayaknya guru perlu memberikan kesempatan dan waktu
yang berbeda untuk masing-masing anak. Diyakini bahwa seorang anak akan
dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya secara tuntas apabila dia
mendapat kesempatan dan waktu yang memadai sesuai dengan kemampuannya
(Sujiono dkk, 2006:2.1).
Anak Usia Dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu
proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.
Anak usia dini berada pada rentang usia 0-6 tahun. Pada masa ini proses
pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai hal sedang mengalami masa
yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran
sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan
karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembang anak.
Apapun yang anak-anak alami dalam kehidupan sehari-hari mereka pasti
melibatkan semua jenis indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman
dan rabaan.Dan apapun yang mereka rasakan berfungsi untuk merangsang mental
mereka.Pengembangan indera merupakan tujuan dari tiap pengasuhan dari Taman
Kanak-Kanak yang baik. Namun, penelitian terakhir dalam hal perkembangan

2

mental anak usia dini mengungkapkan kesimpulan bahwa untuk dapat
mengembangkan semua jenis konsep di sekeliling mereka, anak-anak tidak hanya
membutuhkan pengalaman-pengalaman indera yang banyak, tetapi juga
membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pembentukan
konsep tertentu atau proses-proses mental yang merupakan dasar bagi semua olah
pikir mereka. Beberapa ahli pendidikan menyebut kemampuan-kemampuan
seperti itu dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berfikir (Aisyah,
2011:3).
Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik PAUD
adalah mampu mengikuti pendidikan selanjutnya dengan kesiapan yang optimal
sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.Kemampuan dasar
yang dikembangkan di PAUD melliputi kemampuan bahasa, fisik/motorik, seni
dan kemampuan kognitif.Pengembangan kemampuan kognitif bertujuan
meningkatkan kemampuan berfikir anak. Pada kemampuan kognitif tersebut, anak
diharapkan dapat mengenal konsep sains dan matematika sederhana ( Nurtini,
2013 : 17 ).
Berhitung merupakan bagian dari Matematika yang harus
dikuasai.Pentingnya mempelajari dan menguasai berhitung karena dapat
membantu seseorang untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang
ada dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berhitung anak dapat mengetahui
waktu, serta dapat melakukan proses jual-beli. Hal lainnya anak tidak akan mudah
ditipu atau dibohongi bila bisa berhitung. Mengingat pentingnya kemampuan
berhitung maka berhitung dapat diberikan melalui berbagai macam cara. Guru
juga dapat memilih berbagai macam model, metode dan media dalam
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pembelajaran yang sesuai untuk tujuan pembelajaran berhitung.Model yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran langsung. Metodemetode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia TK diantaranya:
bermain, karyawisata, bercakap-cakap, bercerita, demonstrasi, proyek dan
pemberian tugas. Media pengajaran harus menarik, bervariasi, variatif dan
menyenangkan. Agar proses pembelajaranberhitung menjadi mudah dilaksanakan
pada anak TK dapat juga dilakukan melalui permainan.
Kegiatan pembelajaran berhitung pada anak diorganisir secara terpadu
melalui tema - tema pembelajaran yang paling dekat dengan konteks kehidupan
anak dan pengalaman- pengalaman yang rill. Guru dapat menggunakan media
permainan dalam pembelajaran yang memungkinkan anak bekerja dan belajar
secara individu, kelompok dan juga klasikal. Penggunaan media pada kegiatan
pembelajaran berhitung anak usia dini , khususnya dalam pengenalan konsep
bilangan bertujuan mengembangkan pemahaman anak terhadap bilangan dan
operasi bilangan dengan benda – benda kongkrit sebagai pondasi yang kokoh pada
anak untuk mengembangkan kemampuan matematika pada tahap selanjutnya.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis di lapangan
ditemukan adanya permasalahan dalam kegiatan pengembangan di kelas yaitu
rendahnya kemampuan berhitung di kelompok A TK Al Ma’arif Karanganyar,
seperti menyebutkan lambang bilangan 1-10 jika tanpa menggunakan media
gambar anak akan kesulitan menyebutkan lambang bilangan. Permasalahan lain
yang terjadi di TK Al Ma’arif Karanganyar adalah metode yang digunakan oleh
guru masih menggunakan metode drill dan praktek – praktek paper pencil tes.
Pada pengembangan kognitif khususnya pengenalan konsep bilangan, guru
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memberikan perintah kepada anak agar mengambil majalah dan pensil masing –
masing.Selanjutnya guru memberikan contoh kepada anak untuk menghitung
jumlah benda yang terdapat pada majalah dan mengisinya dengan angka yang
sesuai dengan jumlah benda tersebut pada kolom yang telah disediakan.Hal ini
merupakan salah satu penyebab rendahnya kemampuan berhitung pada anak
kelompok A TK Al Ma’arif Karanganyar.Maka dari itu penulis melakukan
pembelajaran dengan media kartu angka agar bisa menunjang kemampuan
berhitung pada anak kelompok A TK Al Ma’arif Karanganyar.Penulis tertarik
melakukan pembelajaran dengan kartu angka karena dengan pembelajaran kartu
angka dapat merangsang anak lebih cepat mengenal angka, membuat minat anak
semakin menguat dalam menguasai konsep bilangan, merangsang kecerdasan dan
ingatan anak, mampu mengembangkan kemampuan kognitif, anak akan belajar
mengenal urutan bilangan dengan baik, anak akan mudah memahami konsep
penambahan dan pengurangan dengan baik dengan menggunakan gambar dan
benda.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul penelitian “
Meningkatkan kemampuan berhitung melalui bermain kartu angka di kelompok A
TK Al Ma’arif Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017 ”.

1.2. Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah penelitian ini
adalah sebagai berikut : Bagaimana meningkatkan kemampuan berhitung pada
anak di kelompok A TK Al Ma’arif Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017 ?
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1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah penelitian, tujuan yang hendak kami capai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan
kemampuan berhitung pada anak kelompok A TK Al Ma’arif Karanganyar Tahun
Pelajaran 2016/2017.

1.4. Definisi Istilah
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah atau kata yang
terkait dengan judul atau kajian dalam penelitian ini, berikut definisi
operasionalnya:
1. 4.1 Kemampuan Berhitung
Kemampuan berhitung adalah kemampuan untuk menggunakan
keterampilan berhitung dan untuk menangani, mengatasi, dan memahami
bilangan dan perhitungan.
Kemampuan berhitung yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Membilang banyak benda 1-10 menggunakan kartu angka
2. Mengurutkan urutan bilangan 1-10 menggunakan kartu angka
3. Menyebutkan lambang bilangan 1-10
1.4.2 Kartu angka
Kartu angka adalah alat perlengkapan yang digunakan oleh guru dalam
mengajar yang berupa kartu dengan bertuliskan angka sesuai dengan tema
yang diajarkan.

6

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Bagi Anak
Dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka dan merangsang
kemampuan mengidentifikasi jumlah angka dan symbolnya dengan
menggunakan media yang menyenangkan.
b. Bagi Guru
Menambah pengetahuan serta mengembangkan kemampuan guru
dalam menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan
lebih inovatif, menyenangkan sehingga tercipta suasana
pembelajaran yang kreatif dan lebih baik.
c. Bagi Sekolah
Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan
menggunakan metode dan media yang tepat dan optimal sehingga
hasilnya bisa dijadikan sebagai contoh untuk sekolah – sekolah yang
lain.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian
Sebagaimana telah diuraikan diatas ruang lingkup penelitian tentang
meningkatkan kemampuan berhitung melalui bermain kartu angka di kelompok A
TK Al Ma’arif Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 15
anak.Terdiri dari 6 anak laki-laki dan 9 anak perempuan.

