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                                                         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan taman kanak-kanak  merupakan salah satu bentuk pendidikan formal 

pada pendidikan Anak  usia dini. Untuk mencapai pendidikan seoramg anak  harus dapat 

berkembang secara optimal dengan kemampuan untuk berkeasi, mandiri, bertanggung 

jawab dan dapat disiplin dalam menaati peraturan yang ada. Pendidikan harus membantu 

bukan hanya mengembangkan kemampuan inteleknya, tetapi juga kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika itu tercapai, maka seorang anak  nantinya 

akan menjadi Anak  yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman yang makin 

berkembang. 

Di dalam perkembangan anak  juga sesekali menemui berbagai macam masalah 

yang dapat menghambat pertumbuan dan perkembanganya. Maka dari itu orang tua harus 

selalau mendampingi putera-puterinya sehingga potensi yang di miliki dapat secara 

optimal dapat di kembangkan. 

Dengan pendidikan yang utuh akan mengembangkan kualitas keperibadian anak  

dan mampu mengaktualisasikan potensi-potensi dalam dirinya secara menyeluruh. 

Kualitas sumber daya manusia (TKM) yang dibutuhkan sekarang adalah kualitas sumber 

daya manusia yang meliputi; kreatifitas yang kuat, produktifitas yang tinggi, keperibadian 

yang tangguh, kesadaran social yang benar, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa (Muhammad Tholchah Hasan, 1990: 43) 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini semakin 

pesat. Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia (TKM) yang berkualitas dengan 

begitu perkembangan yang ada dapat dikuasai, dimanfaatkan semaksimal mungkin dan di 

kembangkan lebih baik lagi.  Pendidikan merupakan masalah yang menarik untuk 

dibahas, karena melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat 

tercapai salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai dalam pembangunan sebagaimana 

tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar alinea keempat adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan dan 

penyempurnaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas hasil pendidikan. Pengertian pendidikan dalam Undang-Undang RI 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) , pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara sedangkan pada pasal 1 ayat (2) pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman.        

 Didalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditunjang oleh 

kemampuan pemamfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi. Salah satu usaha 

untuk meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dasar adalah dengan 
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meningkatkan kemampuannya dalam berhitung, karena berhitung merupakan dasar ilmu 

pengetahuan yang lain khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berhitung menjadi sangat menyenagkan untuk dipelajari asalkan media 

penyampainnya tepat dengan kemampuan yang mempelajarinya. Dalam belajar berhitung 

diperlukan alat bantu atau media pembelajaran yang berfungsi untuk memudahkan Anak  

untuk belajar berhitung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai dengan 

penggunaan angka dan bilangan, Segala hal yang melibatkan angka dan bilangan pasti 

akan melibatkan proses berhitung, melalui dari proses berhitung yang paling sederhana 

hingga yang paling rumit.                                                                                                    

 Tingkat Kemampuan otak tiap orang berbeda-beda dalam berhitung, ada yang 

cepat bisa berhitung ada pula yang lambat dalam berhitung, apabila kita belajar berhitung 

maka jangan berharap otak kita akan memiliki kemampuan berhitung yang baik, dan 

apabila kita belajar sistem berhitung yang cepat dan tepat maka otak kita akan memiliki 

kemampuan berhitung yang cepat dan tepat. Banyak anak  yang kurang dalam 

kemampuan berhitung dan guru dijadikan tumpuan permasalahan. Guru dianggap tidak 

mampu mengajar atau menyalahkan kurikulum sekolah yang diajarkan kepada anak , 

tetapi seharusnya salahkan diri mereka sendiri. Anak  memerlukan ilmu, maka kewajiban 

anak  harus belajar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tugas bapak/ibu guru hanya 

membimbing agar Anak  lebih terarah dalam mempelajari suatu ilmu. 

Taman kanak-kanak 01 Gondosuli merupakan salah satu TK yang derada di 

pinggiran desa. Terletak di sebelah kanan dari kantor kepala desa, memeiliki kemampuan 

yang hampir sama karena saat masuk memiliki umur yang sama yakni 4-5 tahun. Apabila 

ditinjau dari kemampuan berhitung mereka belum sesuai dengan harapan guru ataupun 
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orang tua. Berdasarkan hasil observasi dan reveleksi diri. Terdapat beberapa masalah 

yang terjadi di TK 01 Gondosuli, salah satunya adalah tingkat kemampuan berhitung 

yang masih rendah dari 21 anak yang lulus ada 4 anak ini menunjukan tingkat ketuntasan 

anak adalah 19%, sedangkankan anak yang belum lulus 17 anak menunjukan tingkat 

ketidak tuntasan 81%. Bila maslah ini tidak mendapatkan solusi maka sangat sulit bagi 

anak untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Pendidikan anak usia dini 

merupakan bentuk pendidikan yang fundamental dalm kehidupan seorang anak. 

Pendidikan di masa ini sangat menentukan keberlangsungan anak itu sendiri dan juga 

bagi bangsa. Oleh karena itu anak usia dini merupakan asset dan investasi masa depan 

bagi suatu bangsa. 

Pembelajaran menggunakan media kartu angka bertujuan menarik minat anak  

untuk belajar berhitung, serta menumbuhkan rasa senang pada diri anak  sehingga anak  

tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang belajar. kartu angka merupakan 

media yang berbentuk permainan. Permainan dipilih sebagai strategi pembelajaran agar 

anak  aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

 Table 1.1 

Berikut hasil nilai anak dalam kemampuan berhitung pada prasiklus 

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 Apereliya Dui Saputri 4        TUNTAS 

2 Aprelia Citra Dewi 2 BELUM TUNTAS 

3 Amar 2 BELUM TUNTAS 

4 Brayen  4       TUNTAS 

5 Dila Ambarwati 2 BELUM TUNTAS 
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6 Dima Nawulan 2 BELUM TUNTAS 

7 Dina Nawang Wulan 1 BELUM  TUNTAS 

8 Dodo Saputra 2 BELUM TUNTAS 

9 Dani  2 BELUM TUNTAS 

10 Doni Nanag w 1 BELUM TUNTAS 

11 Dika Wahyudi 4       TUNTAS 

12 Ekshan Setiawan 2 BELUM TUNTAS 

13 Triono 2 BELUM TUNTAS 

14 Esti Cita Andini 1 BELUM TUNTAS 

15 Vausi Dinar  1 BELUM TUNTAS 

16 Josua.z 2 BELUM TUNTAS 

17 Sasa Sani Aura 4     TUNTAS 

18 Sari Nandang Aini 2 BELUM TUNTAS 

19 Putrid Tri Wulandari  1 BELUM TUNTAS 

20 Kalian Anawar Nur Anjani 2 BELUM TUNTAS 

21 Nadia Vinda Sari 2 BELUM TUNTAS 

 KETERANGAN Tingkat ketidak tuntasan 81% 

 

Beberapa permasalahan yang peneliti temukan dari uraian diatas yaitu: 

1. Tingkat kemampuan Anak  dalam berhitung yang masih rendah yakni 81%. 

2. Kurang tersedianya media pembelajaran Berhitung yang mendukung terjadinya 

proses belajar mengajar yang menyenangkan Anak . 

3. Kurangnya kreatifitas guru dalam penyampaian pembelajaran Berhitung. 
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4. Perhatian anak  kurang terfokus dengan mata pelajaran Berhitung, karena anak  pada 

usia ini Anak  masih ingin bermain dengan teman sebangkunya. 

Untuk mengatasi masalah diatas maka peneliti akan menggunakan media  Kartu 

angka sebagai media belajar.  

Mengingat pentingnya penerapan media kartu angka untuk meningkatkan 

kemampuan anak  usia taman kanak-kanak  (TK) dalam mengerjakan soal-soal. Karena 

media kartu angka adalah media belajar yang menarik bagi anak  untuk belajar Berhitung, 

serta dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Sehingga 

peneliti menganggap bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan anak. 

Adapun kelebihan dan kekuramngan media kartu angka adalah sebagai berikut: 

Kelebihan  

1) Melatih anak untuk lebih kreatif. 

2) Bahan mudah didapat. 

3) Anak merasa lebih senang dan kreatif 

Atas dasar keadaan itu semua diatas maka masalah utama yang ingin diteliti disini 

adalah penerapan media kartu angka untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak  

taman kanak-kanak 01 Gondosuli. Karena media kartu angka adalah permainan yang 

dapat menarik simpati anak  untuk belajar Berhitung dan dapat membuat perasaan senang 

pada diri anak , sehingga dengan begitu diharapkan ada kemampuan berhitung.  Oleh 

karena itu peneliti tertarik, melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Berhitung  Melalui  Media Kartu Angka Pada Taman  Kanak-Kanak 01 Gondosuli Tahun 

Pelajaran 2012” 
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2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak  didukung 

dengan penggunaan media yang tepat. 

b. Kurangnya keaktifan anak  dalam belajar sehinga diperlukanya media 

untuk menarik perhatian anak . 

c. Perunya pendampingan untuk anak  yang mengalami kesulitan belajar 

kususnya dalam bidang berhitung sehingga menjadikan alas an pentingnya 

penggunaan media pembelajaran yang baik. 

 

3. Rumusan Masalah 

Penulis menemukan berbagai permasalahan dalam pembelajaran Berhitung. 

Penelitian ini akan menerapkan media kartu angka terhadap peningkatan kemampuan 

berhitung Anak  tamn kanak-kanak  01 Gondosuli.  

 Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut 

“Apakah penerapan media kartu angka dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak 

pada taman kanak-kanak  01 Tawangmangu Karanganyar?”. 

 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “mengetahui kemampuan 

berhitung anak melalui penggunaan media kartu angka” 
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5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan khususnya dibidang pengembangan kognitif, terutama bagi para pendidik 

agar menggunakan media pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan hasil 

belajar anak . 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru dalam proses pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran Berhitung dan meningkatkan kompetensi 

mengajar. 

b) Bagi anak  meningkatkan berhitung dan motivasi belajar Anak  pada 

mata pelajaran Berhitung, anak  akan lebih senang dengan pelajaran 

Berhitung. 

c) Bagi sekolah menambah referensi dalam bidang teknologi pendidikan 

terutama dalam penggunaan media pembelajaran. 

  

 

 

 

 

 


