
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan lembaga 

yang di peruntunkan bagi anak pada masa usia pra sekolah untuk membantu 

pertumbuhan, perkembangan, serta membantu mengembangkan potensi-

potensi yang dimiliki anak agar dapat terstimulasi dengan optimal. Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan 

bahwa lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan: 

Pendidikan anak usia dini suatu upaya pembinaan yang ditunjukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-

Undang SISDIKNAS, No 20, Tahun 2003, h. 5). 
A.  

 

 

Anak usia dini merupakan periode awal yang paling mendasar dalam 

pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai 

oleh berbagai periode penting yang menjadi dasar dalam kehidupan anak 

yang selanjutnya. Salah satu periode menjadi ciri masa usia dini adalah 

golden age’s  atau periode usia emas. Periode usia emas pada anak usia dini 

ditandai dengan munculnya masa eksplorasi, masa identifikasi / imitasi, masa 

peka, masa bermain, dan masa membangkang (Suharti, 2018, h.52). 

Para ahli pendidikan yakni bahwa pendidikan pada masa usia dini 

memberikan konstribusi yang bermakna terhadap keikutsertaan dan 

kesuksesan anak pada pendidikan selanjutnya. Anak juga memiliki 

karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang  dewasa. 
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Mereka  selalu  aktif, dinamis, antusias, mereka seolah-olah tak 

pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Pada masa ini anak sangat peka 

untuk menerima ransangan-ransangan dari lingkungan sekitarnya, baik yang 

berkaitan dengan aspek moral agama, sosial emosional, bahasa, kognitif dan 

fisik motorik. Salah  satu  aspek  yang  penting  untuk  dikembangkan  adalah  

aspek  perkembangan  kognitif  terutama  kemampuan  berhitung  melalui  

media  corong.  

Salah satu aspek yang harus dikembangkan pada anak usia dini adalah 

aspek kognitif untuk menggali kemampuan kognitif yang dijelaskan oleh 

(Daniel Muijs & David Reynolds, 2008) bahwa “Effective Teaching: Teori 

dan Aplikasi”,yang menjelaskan bahwa anak dapat dilakukan dengan 

berbagai cara termasuk melalui kegiatan pengembangan kemampuan 

berhitung adalah kemampuan untuk menggunakan penalaran, logika, dan 

angka-angka. Kemampuan berhitung merupakan kemampuan yang dimiliki 

oleh setiap anak dalam hal matematika seperti kegiatan mengurutkan bilangan 

atau membilang dan mengenal jumlah. (Imani Khan & Yulianti, 2016, h. 66). 

Matematika banyak ditemukan dalam keseharian kita bermain matematika 

bagi Anak Usia Dini ialah mengenalkan kosep-konsep matematika permulaan 

dengan kegiatan main yang menyenagkan.  
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Kemampuan berhitung untuk anak usia dini diperlukan untuk 

mengembangkan pengetahuan dasar matematika, seperti pengenalan konsep 

bilangan, lambang bilangan, warna, bentuk, ukuran, ruang, posisi dan dapat 

membentuk sikap logis, kritis, cermat dan kreatif pada diri anak. (Imani Khan 

& Yulianti, 2016, h. 67). Kemampuan berhitung pada anak usia dini adalah 

suatu bentuk potensi pada setiap individu sejak lahir yang dilakukan secara 

terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dan latihan untuk dapat melakukan 

kegiatan berhitung (Susanto, 2011, h. 97).  

Sejak ditetapkan Covid-19 sebagai pendemi pada tanggal 11 maret 

2020. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud no. 4 tahun 2020 

yang menetapkan aturan belajar dari rumah (learn from home) bagi anak-anak 

sekolah dan bekerja dari rumah (work from home) bagi guru di satuan PAUD. 

Untuk dunia pendidikan di Indonesia kondisi ini merupakan hal yang tak 

terduga bagi guru, orang tua, dan anak-anak. Guru harus mencari cara agar 

proses belajar tetap berjalan meskipun mereka dirumah dalam jangka waktu 

yang tidak ditentukan. 

Sebagai satuan PAUD masih tetap dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan bertatap muka termasuk TK Aisyiyah Nurhaq Kota 

Kendari proses belajar yang dilakukan yaitu di sekolah, karena dari 68 peserta 

didik yang terdaftar hanya 18 peserta didik yang sepakat belajar dari rumah 

sedangkan dari 50 peserta didik belajar di sekolah atau tatap muka kemudian 

dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua yang bertanda tangan di atas 

materai. Dari pertimbangan orang tua sebaiknya anak usia dini di jauhkan 
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dari alat komunikasi yang berbentuk android karena berbagai macam faktor 

kekhawatiran terhadap orang tua sehingga pihak sekolah membuat surat 

pernyataan di atas materai sehingga mereka bersedia apabila ada pengawasan 

Covid-19 mereka siap menghadap langsung dan Kepala Sekolah TK Aisyiyah 

Nurhaq akan berada di pihak orang tua, karena dari 68 peserta didik hanya 50 

pesrta didik yang menyutujui belajar di sekolah. Alhamdulillah pada bulan 

juli sudah masuk belajar sampai sekarang baik orang tua, peserta didik, 

maupun guru dan kepala sekolah dalam hal ini sebagai penanggung jawab 

semuanya sehat. TK Aisyiyah Nurhaq memutuskan untuk membuka sekolah 

dan tetap mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu tetap 

memakai masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan tidak lupa membawa 

handsanitizer meskipun situasi pendemik belum berakhir meskipun sekarang 

maraknya Covid-19. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 16 Desember tahun 

2019 pada anak kelompok B2 di TK Aisyiyah Nurhaq kemampuan 

berhitungnya masih kurang optimal hal ini dapat dibuktikan adanya anak 

dalam berhitung belum bisa mengenal angka, menggurutkan, menyebutkan 

angka, dan menjumlahkan angka sederhana. Dari hasil wawancara awal 

dengan ibu guru Sandra kelompok B2 di TK Aisyiyah Nurhaq dari jumlah 20 

orang anak hanya 8 orang anak yang masuk dalam kategori berkembang 

sesuai harapan (BSH) sedangkan 12 orang anak masih dalam kategori belum 

berkembang (BB) dan mulai berkembang (MB). Anak kurang fokus dan 
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konsentrasi, sehingga masih banyak anak yang meminta bantuan guru untuk 

menyelesaikan kegiatannya.  

Pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, tepatnya dalam proses 

pembelajaran di TK Aisyiyah Nurhaq dalam pelaksanaannya kemampuan 

berhitung anak belum berkembang seperti mengenal angka 1-20, 

menggurutkan, menyebutkan, dan menjumlahkan angka sederhana. Hal ini 

disebabkan kurangnya penggunaan alat/media, sarana dan prasarana, masih 

terbatasnya kegiatan mengajar yang dilakukan guru dalam mengembangkan 

kemampuan berhitung anak. Motivasi yang diberikan guru kepada anak 

dalam melaksanakan pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan 

berhitung juga belum maksimal karena kurangnya alat/media. 

Hasil observasi peneliti pada anak-anak di TK Aisyiyah Nurhaq 

adalah kurangnya alat/media pembelajaran untuk mendukung kemampuan 

berhitung anak, sehingga proses pembelajarannya terkesan monoton dan 

kurang menyenangkan. Disamping itu pemerdayaan potensi guru dalam 

menggunakan berbagai tehnik dan penyajiannya masih banyak yang belum 

tepat, sehingga membuat anak tidak fokus dalam kegiatan tersebut malah 

anak asik bermain sendiri. 

Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Meningkatkan Kemampuan Berhitung Melalui 

Media Corong Berhitung Pada Anak Kelompok B2 Di TK Aisyiyah Nurhaq”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah 

dalam hasil penelitian ini sebagai berikut; 

1. Kemampuan berhitung anak masih kurang optimal terkait dalam berhitung 1-

20, dan penjumlahan angka bilangan.  

2. Kurangnya motivasi dan juga penggunaan media yang dapat meningkatkan 

anak dalam penugasan konsep penjumlahan. 

3. Dalam pembelajaran berhitung kurang menarik hati anak dan membuat anak 

kurang antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga penggunaan 

media hanya papan tulis dan LKA. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pernyataan yang ada di latar belakang tersebut 

maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran kemampuan berhitung melalui media corong  pada 

anak kelompok B2 di TK Aisyiyah Nurhaq? 

2. Bagaimana peningkatkan kemampuan berhitung melalui media corong pada 

anak kelompok B2 di TK Aisyiyah Nurhaq? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran pembelajaran dengan menggunakan media 

corong dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelompok B2 

di TK Aisyiyah Nurhaq. 

2. Untuk mengetahui  peningkatan kemampuan berhitung dengan menggunakan 

media corong pada anak kelompok B2 TK Aisyiyah Nurhaq. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat 

dijadikan bahan kajian bagi para pembaca, khususnya untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung anak melalui media corong.  

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi anak didik 

 Agar anak dapat mengembangkan kemampuan berhitungnya. 

 Memberi motivasi pada anak terhadap kemampuan berhitung. 

 Memberi pengetahuan baru pada anak melalui media corong. 

b) Bagi pendidik 

 Memberi masukan terhadap pembelajaran media corong. 

 Untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukannya. 

 Lebih kreatif dalam dalam mengajar sehingga pembelajaran yang 

dilaksanakan tidak menonton dan dapat menyenangkan bagi anak didik. 

 Untuk menambah ilmu bagi pendidik TK. 

c) Bagi sekolah 

 Meningkatkan kreativitas dan kinerja guru dalam mengajar sehingga 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. 

 Dapat memberi masukan yang berguna bagi sekolah untuk 

mengembangkan kemampuan berhitung. 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi 

dari kemungkinan meluasnya pengertian atau pemahaman terdapat 

permasalahan yang akan diselesaikan atau teori yang akan dikaji. Adapun 

definisi operasional yang akan dikaji adalah: 

1. Kemampuan Berhitung anak usia dini pada kelompok B2 usia 5-6 tahun 

termasuk pada aspek kognitif tentang matematika yang berkaitan dengan 

pengenalan konsep suatu bilangan dan lambang bilangan serta 

penjumlahan sederhana. Kemampuan berhitung dapat distimulasi mulai 

berbagai program seperti: menyebutkan lambang bilangan 1-20, 

menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, mencocokan bilangan 

dengan lambang bilangan. 

2. Media corong adalah alat permainan edukatif untuk mengenalkan konsep 

berhitung pada anak yang terbuat dari bahan kardus berbentuk persegi 

panjang.  

1.7  Hipotesis Tindakan 

Adapun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara adalah 

“Metode berhitung menggunakan media corong dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung pada anak kelompok B2 di Taman Kanak-Kanak 

Aisyiyah Nurhaq Kecamatan Baruga Kota Kendari”.  
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