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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar yang diperuntukkan

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Pendidikan ini  bertujuan

untuk merangsang berbagai potensi yang dimiliki anak supaya dapat berkembang

dengan optimal. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional Bab I, Pasal I, Butir 14 bahwa:

Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut.1

Pendidikan pada anak usia dini sangat penting dilakukan, mengingat masa ini

merupakan masa keemasan (golden age) di mana stimulasi seluruh aspek

perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Perlu

disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam

rentang kehidupan seseorang anak. Pada masa ini pertumbuhan otak sedang

mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Menurut Gardner (1998) sebagaimana dikutip Mulyasa, menyebutkan bahwa:

Pendidikan pada anak usia dini memegang peranan sangat penting karena
perkembangan otak manusia mengalami lompatan dan berkembang pesat, yaitu
mencapai 80%. Ketika dilahirkan ke dunia, anak manusia telah mencapai
perkembangan otak 25%, sampai usia 4 tahun perkembanganya mencapai 50%,

1 Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Usia Dini
(Yogyakarta:Ar Ruzz Media, 2013),hal. 46
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dan sampai 8 tahun mencapai 80%, selebihnya berkembang sampai usia 18
tahun.2

Salah satu lembaga pendidikan anak usia dini adalah Taman Kanak-kanak

yang biasa disingkat TK. Taman kanak-kanak (TK) merupakan salah satu lembaga

pendidikan yang menyediakan layanan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun.3 Proses

pembelajaran pada taman kanak-kanak didesain lebih spesifik yang didasarkan pada

potensi pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup seluruh aspek

kemampuan dasar, yakni aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek sosio-emosional,

aspek bahasa serta aspek nilai agama dan moral.

Kemampuan kognitif merupakan salah satu aspek kemampuan dasar anak

yang sangat penting untuk dikembangkan. Kemampuan kognitif menggambarkan

bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Menurut

Piaget dalam Slamet Suyanto menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak usia

TK berada pada tahap praoperasional. 4 Pada tahap ini anak mulai menunjukkan

proses berfikir yang jelas serta anak mulai mengenali beberapa simbol, tanda, bahasa

dan gambar. Oleh karena itu, anak Taman kanak-kanak (TK) hendaknya sudah mulai

mengenal konsep matematika yang salah satunya adalah konsep lambang bilangan

atau angka.

Konsep angka melibatkan pemikiran tentang berapa jumlahnya atau berapa

banyak termasuk menghitung.5 Lambang bilangan atau angka perlu dikenalkan

2 Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) Hal. 2
3 Departemen Pendidikan Nasional. Standar kompetensi TK/RA Kurikulum 2014. (Jakarta :

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas: 2003 Hal 6
4 Slamet Suyanto, Dasar- dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Hikayat

Publishing) Hal. 53
5 Yuliani Nurani Sujiono, dkk. Metode Pengembangan Kognitif, (Jakarta: Universitas

Terbuka,2007) hal. 11



3

sebagai dasar bagi anak untuk berhitung. Caufield dalam Carol Seefeldt dan Barbara

A Wasik mengemukakan bahwa mempelajari nama yang sesuai dengan bilangan

juga merupakan bagian dari belajar tata cara berhitung.6 Anak yang mempelajari

nama bilangan kemudian akan mempelajari simbol dari bilangan tersebut.

Menghitung selalu berhubungan dengan angka atau lambang bilangan. Lambang

bilangan juga penting dikenal oleh seseorang karena banyak sekali benda-benda

dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan angka seperti uang, jam, kalender,

penggaris, timbangan, dan lain-lain. Jadi, anak perlu mengenal lambang bilangan

untuk memahami benda-benda tersebut.

Kenyataanya, peserta didik kelompok A di TK Mizan Kaobula belum

sepenuhnya mampu mengenal lambang bilangan. Berdasakan hasil observasi

peneliti, sebagian anak-anak di kelompok A belum memiliki kemampuan kognitif

dalam mengenal lambang bilangan. sebagian besar anak masih kesulitan

menunjukkan lambang bilangan, anak masih terbolik-balik menyebutkan dan

menunjukkan lambang bilangan satu dan yang lain. Anak kelompok A juga belum

mampu mengenal lambang bilangan. Misalnya saat anak diminta menunjuk angka

“5” anak bertanya “angka 5 yang seperti apa?”. Pada waktu kegiatan menjodohkan

benda dengan lambang bilangan yang sesuai jumlahnya, guru sudah membimbing

anak dengan menghitung benda bersama-sama dahulu kemudian anak dibiarkan

mengerjakan mandiri. Namun sebagian anak masih belum tepat dalam memilih

lambang bilangan.

6 Carol Seefeldt  & Barbara A. Wasik, (2008). Pendidikan Anak Usia Dini Menyiapkan Anak
Usia Tiga, Empat, dan Lima Tahun Masuk Sekolah. (Alih Bahasa: Pius Nasar. Jakarta: PT Indeks,
2008) hal. 393
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Hal ini jelas tidak sesuai dengan Standar kompetensi TK/RA Kurikulum 2014

bahwa:

Anak TK/RA umur 4-5 tahun atau  Kelompok A harus mampu:
Membilang/menyebut urutan bilangan dari 1 sampai 10, Membilang dengan
menunjuk benda (mengenal konsep bilangan dengan benda-benda) sampai 5,
menunjukkan urutan benda untuk bilangan sampai 5, Menghubungkan/
memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 5 (anak tidak
disuruh menulis), Menunjuk 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya, yang
tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit7Selain itu anak juga sudah dapat
Menjiplak dan meniru membuat garis tegal, datar, miring, lengkungan dan
lingkaran.

Untuk mewujudkan standar kompetensi tersebut, tentu diperlukan suatu

kreativitas dari seorang guru. Pengenalan lambang bilangan  tidak cukup hanya

dengan memberikan ceramah atau memberitahukan secara lisan, karena daya

tangkap dan konsentrasi anak masih pendek. Anak pada usia dini sangat menyukai

permainan dan bergerak bebas  tanpa banyak  dibatasi oleh aturan yang membatasi

ruang gerak perkembangan sosial, inisiatif pikiran,dan emosionalnya. Selain itu,

Anak-anak memiliki karakteristik perkembangan kemampuan yang berbeda-beda,

sehingga kerjasama antara peserta didik sangat diperlukan untuk meningkatkan

motivasi belajarnya sehingga mereka menjadi lebih paham terhadap materi

pembelajaran.

Untuk itu, guru harus benar-benar memilih model pembelajaran yang tepat

dengan memperhatikan karakteristik anak tersebut. Hal ini karena kesalahan

penentuan model pembelajaran dapat berdampak fatal pada perkembangan anak

selanjutnya. Menurut Sanjaya, ketidaksesuaian pengajaran yang diberikan oleh guru

dapat menyebabkan sebagaian anak mengalami Math Phobia dan kebencian pada

7 Departemen Pendidikan Nasional. Standar kompetensi TK/RA Kurikulum 2014. (Jakarta :
Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas: 2003), hal.21
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pembelajaran matematika.8 Model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik

anak di atas adalah model pembelajaran koperatif. Model pembelajaran kooperatif

adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.9

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa mempunyai kesempatan untuk

mendapatkan pengalaman langsung dalam menemukan dan menerapkan ide-ide

mereka sendiri. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan peran serta

siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat

keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada para siswa untuk

berinteraksi dan belajar secara bersama meskipun mereka berasal dari berbagai latar

belakang yang berbeda. Menurut Iif Khoiri Ahmadi Sofan Amri Pembelajaran

kooperatif merupakan model pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-

kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda.10 Dengan

demikian, peserta didik akan termotivasi belajar dan menjadi lebih paham terhadap

materi pembelajaran.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merencanakan untuk menerapkan model

pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kemampuan mengenal lambang

bilangan kelompok  A Taman Kanak-Kanak (TK) Mizan Kaobula Kota Bau-Bau.

8 Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jakarta:
Kencana prada group, 2006) hal.

9 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2007) hal.239
10 Iif Khoiri Ahmadi Sofan Amri, Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif dalam Kelas,

(Jakarta: Prestasi Putakarya, 2010), hal.66
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B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan memfokuskan

penelitian ini pada penerapan model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan

kemampuan mengenal lambang bilangan pada kelompok  A Taman Kanak-Kanak

(TK) Mizan Kaobula Kota Bau-Bau. Kemampuan ini sebatas pada kemampuan

menyebutkan bilangan 1-10, kemampuan menunjuk lambang bilangan 1-10, dan

kemampuan mengurutkan lambang bilangan 1-10

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian

ini adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan

kemampuan mengenal lambang bilangan kelompok  A Taman Kanak-Kanak (TK)

Mizan Kaobula Kota Bau-Bau?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengenal

lambang bilangan kelompok  A Taman Kanak-Kanak (TK) Mizan Kaobula Kota

Bau-Bau melalui model pembelajaran kooperatif.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan meluasnya penafsiran terhadap

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
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1. Model Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

menetapkan siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam

orang dengan kemampuan heterogen untuk saling berinteraksi, belajar, bekerja

sama saling ketergantungan positif dalam struktur pencapaian tugas, tujuan, dan

penghargaan selama proses pembelajaran.

2. Meningkatkan Kemampuan artinya menambah prestasi siswa yang telah

diperoleh dari kegiatan dan biasanya ditentukan dari naiknya perolehan nilai.

3. Pemahaman lambang bilangan 1-10 adalah suatu pengetahuan anak dalam

memahami suatu lambang atau angka dari sebuah bilangan 1-10. Pemahaman ini

sebatas pada pengenalan lambang bilangan, penunjukkan benda sesuai lambang

bilangan dan penjilakan lambang bilangan atau angka.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, peneliti mampu menambah dan mengembangkan teori melalui

kajian pustaka yang dilakukan serta dapat menambah referensi ilmu dalam

mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas.

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi guru

untuk lebih meningkatkan pengembangan model pembelajaran yang digunakan

dalam kegiatan belajar mengajar, serta selalu memberikan motivasi terhadap

peserta didik agar mau terus belajar dengan baik

3. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan

kemampuan mengenal lambang bilangan secara optimal.
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4. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk

melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut, dapat meningkatkan aktivitas

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Model Pembelajaran

Menurut Mills dalam Agus Suprijono model adalah bentuk representasi

akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang

mencoba bertindak berdasarkan model itu.11 Sedangkan Pembelajaran adalah sesuatu

yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa.12 Pembelajaran pada dasarnya

merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan

belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan

belajar yang dilakukan peserta didik.

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Agus Suprijono13

model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam

merencanakan  pembelajaran di kelas. Sedangkan menurut Soekamto dalam Trianto

menyatakan bahwa:

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur
yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar
mengajar.14

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan pola atau prosedur secara

11 Agus Suprijono. Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: Gramedia Pustaka Jaya, 2011)
hal. 45

12 Isjoni, cooperative learning, (Bandung:Alfabeta, 2009), hal.14
13 Agus Suprijono, Model….hal.45
14 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. (Jakarta:Kencana, 2009)

Hal. 22


