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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan Indonesia masih menghadapi beberapa

masalah yang tidak kunjung terselesaikan, misalnya proses pembelajaran,

kesedian tenaga pengajar dan alat peraga yang dapat mendukungnya serta minat

belajar anak. Penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini saat ini sedang

berkembang, terbukti dnegan banyaknya didirikan sekolah-sekolah untuk anak

usia dini, misalnya telah didirikannya taman kanak-kanak dan kelompok bermain

atau yag sering disebut dengan play group.

Taman Kanak-Kanak adalah suatu bentuk pendidikan di jalur formal yang

menyediakan program pendidikan dini anak usia 4 sampai 6 tahun sebelum

memasuki usia pendidikan dasar, bertujuan membantu anak didik

mengembangkan potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi moral, nilai-

nilai agama, sosial, emosional, kognitif dan bahasa.

Menghubungkan matematika dan berhitung dengan kehidupan sehari-hari

di lingkungan rumah akan menolong anak usia dini berkembang dalam belajar

berhitung.



Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan pengembangan di kelas,

ditemukan adanya masalah yakni rendahnya kemampuan berhitung anak yang

mana pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di TK Aisyiyah Bustanul

Atfal Baubau ada satu permasalahan yaitu hasil analisis pembelajaran dari 20

anak nilainya baik dan mampu menyelesaikannya. Sedangkan 11 anak nilainya

cukup dan belum mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini

snagat operlu mendapatkan perhatian guru-guru  karena yang terjadi paada anak

sangat berhubungan dengan kinerja guru dalam melaksanakan proses

pembelajaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis melakukan kerjasama dengan

rekan kerja / teman sejawat. sehingga mendapatkan identifikasi masalah sebagai

berikut:

1. Belajar anak kurang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh guru

2. Kegiatan pemeblajaran terasa membosankan sekali,

3. Anak-anak asyik bermain sendiri dan malas melakukan kegiatan,

4. Kurangnya kemampuan pemahaman anak dalam berhitung,

5. Kurangnya minat anak-anak untuk belajar berhitung.

Adapun kurangnya  kemampuan anak dalam berhitung disebabkan oleh

hal-hal berikut:

1. Penjelasan guru yang tidak menarik,

2. Guru kurang tepat menjelaskan,



3. Guru kurang tepat memilih metode,

4. Guru harus lebih melatih anak dalam berhitung.

Berdasarkan  latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan

Berhitung Anak Usia Dini Melalui Penggunaan Media Kartu Hitung Di TK

Aisyiyah Bustanul Atfal Kota Baubau”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam

penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Meningkatkan Kemampuan Berhitung

Anak Usia Dini melalui Penggunaan Media Kartu Hitung Di TK Aisyiyah

Bustanul Atfal Kota Baubau?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslahdi atas, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui peningkatkan kemampuan beritung anak usia dini melalui

penggunaan media kartu hitung Di TK Aisyiyah Bustanul Atfal Kota Baubau.



D. Manfaat Penelitian

1. Bagi TK, diharapkan mampu mamahami betapa pentingnya untuk belajar

matematika dan berhitung dalam kehidupan, dengan berbagai kegiatan yang

menyenangkan.

2. Bagi guru, untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara tepat

merangsang minat berhitung dan mendorongnya lebih keratif dengan berbagai

situasi dan kebutuhan.

3. Bagi orang tua , diharapkan mampu menambah wawasan tentang bagaimana

cara memfasilitasi dan mendukung minat belajar berhitung anak.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, penggunaan

permainan kartu berhitung dapat meningkatkan kemampuan matematika dalam

beritung Anak Usia Dini di TK Aisyiyah Bustanul Atfal Kota Baubau.


