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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan danperkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Masa ini merupakan masa peletakan dasar pertama dalam 

mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, social emosional, konsep 

diri, disiplin, kemandirian,seni dan nilai agama. Oleh sebabitu dibutuhkan kondisi 

dan situmlasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan 

perkembangan anak tercapai secara optimal. Menurut Dr. Howard Gadner 

(Nurlaila, 2004: 9) bahwa kecerdasan anak sangat beragam yang biasa disebut 

Multiple Intelegence. Salah satunya adalah kecerdasan logis matemtis, kecerdasan 

logis matematis ini didefinisikan sebagai kecerdasan yang berkaitan dengan 

masalah hal-hal yang bersifat matematis dan ilmiah. Kecerdasan ini mempunyai 

suatu komponen yang keras yakni kepekaan dan kemampuan untuk membedakan 

pada logika dan berhitung. Kemampuan   menangani rangkaian penalaran yang 

panjang. Kemampuan berhitung permulaan termasuk didalamnya. Melalui 
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stimulasi yang tepat maka kecerdasan logis matematis khususnya dalam 

kemampuan berhitung permulaan anak akan berkembang. 

Kegiatan pembeljaran di TK harus diupayakan menggunakan metode yang 

tepat agar mampu merangsang perkembangan kemampuan anak, khususnya 

kemampuan berhitung permulaan. Berhitung merupakan salah satu kegiatan yang 

sangat perlu dioptimalkan dalam penguasaan dan perkembngannya pada anak. 

Karena berhitung merupakan dasar ilmu pengetahuyan lain dan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan mempermudah anak 

dalam kegiatan berhitung permulaan, karena pada usia ini anak belum bisa 

berpikir secara abstrak, jadi anak masih membutuhkan media sebagai alat bantu 

sebagai upaya mengembangkan kemampuan berhitung.  

Pada kenyataan kemampuan berhitung permulaan anak Kelompok B TK 

Aisyiyah Sedayu Jumantono masih rendah, terkait pada kegiatan berhitung anak 

yaitu menyebut  urutan bilangan 1-20, membilang dengan 1-10, menghubungkan 

lambang bilangan dengan benda 1-10 tanpa disuruh menulis, dari 15 anak hanya  

4 anak yang bisa menyelesaikannya. Itu berarti hanya 26,60% dari keseluruhan 

anak kelompok B yang mampu berhitung dengan baik. Rendahnya kemampuan 

berhitung ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah factor 

media pembelajaran yang kurang menarik bagi anak. 

Untuk itu peneliti juga sebagai guru berusaha menggunakan media kartu 

angka dan gambar sebagai upaya mengembangkan kemampuan berhitung 
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permulaan. Penggunaan media kartu angka dan gambar   digunakan karena media 

ini sangat menarik bagi anak jug mudh dibuat oleh guru.   

Media  kartu  angka  dan  gambar  adalah salah  satu  media  yang  

digunkan dengan ujuan agar supaya menggugah  gairah  anak  dalam  belajar 

berhitung  permulaan. Bahkan  media  kartu  angka  dan  gambar  dapat  di  

manfaatkan  sebagai  sarana permainan  yang  sangat  mengasyikkan  bagi  anak, 

sehingga  mereka  tidak  jenuh  dalam  melakukan  kegiatan  pembelajaran 

berhitung permulaan.  

Dari  uraian  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian 

yang  berjudul  “Upaya Mengembangkan Kemampuan  Berhitung  Permulaan  

Melalui Media  Kartu  Angka  dan  Gambar  Pada  Anak  Kelompok  B Pada TK 

Aisyiyah Sedayu Jumantono Karanganyar Tahun Ajaran 2012- 2013 .”  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Kemampuan  berhitung  permulaan  membutuhkan  alat peraga yang menarik 

bagi anak Taman Kanak-kanak, namun di TK Aisyiyah Sedayu Jumantono 

Karanganyar belum memiliki alat peraga yang memadai.  

2. Kemampuan  berhitung  permulaan  anak  di  TK  Aisyiyah Sedayu Jumantono 

Karanganyar 2012-2013 masih tergolong rendah.  
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3. Metode  pembelajaran  yang  kurang  variatif  membuat  anak  mudah  jenuh dan 

kurang tertarik dalam kegiatan. 

  
C. Pembatasan Masalah  

    Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan pada 

mengembangkan kemampuan  berhitung  permulaan  melalui  media  kartu  angka  

dan  gambar  di Aisyiyah Sedayu Jumantono Karanganyar tahun 2012-2013.  

D. Rumusan  Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah melalui media kartu angka 

dan gambar dapat mengembangkan kemampuan berhitung permulaan pada anak 

kelompok B TK Aisyiyah Sedayu Jumantono Karanganyar tahun 2012-2013 ? “  

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum : untuk mengembangkan aspek kognitif melalui media kartu 

angka dan gambar kemampuan berhitung permulaan  melalui media kartu 

angka dan gambar pada  anak  kelompok  B  di  TK  Aisyiyah Sedayu 

Jumantono Karanganyar tahun 2012-2013 dengan memanfaatkan media kartu 

angka dan gambar.  

2. Tujuan khusus : untuk mengembangkan kemampuan berhitung melalui media 

kartu angka dan gambar.  
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F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  referensi  dalam 

mengembangkan kemampuan berhitung permulaan melalui media kartu  

angka  dan  gambar    khususnya  anak  kelas  B  di  TK  Aisyiyah Sedayu 

Jumantono Karanganyar tahun 2012-2013.   

b.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  referensi  dalam 

penggunaan media yang menarik, diantaranya yaitu media kartu angka dan  

gambar,  sehingga  dapat  mengembangkan  kemampuan  berhitung 

permulaan  ada  anak  kelompok  B  di  TK  Aisyiyah Sedayu Jumantono 

Karanganyar tahun  2012-2013.   

2.  Manfaat Praktis   

a.   Bagi guru  

1) Guru  dapat  memberikan  beberapa  variasi  dalam  penggunaan  media 

kartu  angka  dan  gambar  sebagai  upaya untuk  mengembangkan 

kemampuan  berhitung  permulaan  anak  kelompok  B  di  TK  Aisyiyah 

Sedayu Jumantono Karanganyar tahun 2012-2013.  

2) Memotifasi guru agar lebih maju dan  berinovasi dalam penggunaan 

media pembelajaran, terutama dalam penggunaan media kartu angka dan 

gambar.  



6 
 

b. Bagi anak  

1) Mempermudah  anak  dalam  mengembangkan kemampuan  berhitung  

permulaan.  

2) Anak  akan  lebih  tertarik  dangan  kegiatan  pembelajaran  yang  

diberikan oleh guru karena lebih bervariasi.  

c. Bagi lembaga  

Dengan menggunakan media kartu angka dan gambar di harapkan dapat 

menambah motifasi lembaga agar lebih meningkatkan sarana prasarana 

terutama media  pembelajaran.  

 

  




