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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia dini merupakan masa peka yang sangat penting bagi anak untuk

mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan umurnya. Pengalaman yang didapatkan

dari lingkungannya, termasuk stimulasi yang diberikan akan berpengaruh besar bagi

kehidupan anak di masa mendatang. Oleh karena itu diperlukan upaya yang tepat agar

tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal dengan memberikan

kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan usia, kebutuhan dan minat

anak.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah
suatu upaya pembinan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia enam 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 anak usia dini yang merupakan suatu upaya pembinaan bagi anak

sejak lahir sampai dengan enam tahun bertujuan untuk mengembangkan seluruh

potensi anak (the whole child) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh

sesuai falsafah suatu bangsa. Dalam upaya mewujudkan perkembangan anak yang

optimal membutuhkan dukungan dari semua pihak seperti orang tua, lingkungan

masyarakat sekitarnya, dan negara.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan
bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

1 Peraturan Pemerintah Dinas Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
hlm. 1.
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satunya adalah bahwa
setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya.2

Program PAUD tidak dimaksudkan untuk mencuri start apa-apa yang

seharusnya diperoleh pada jenjang pendidikan dasar, tetapi untuk memberikan

fasilitas pendidikan yang sesuai bagi anak agar anak pada saatnya memiliki kesiapan

baik secara fisik, mental, maupun sosial/emosionalnya dalam rangka memasuki

pendidikan lebih lanjut

PAUD sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan
dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering disebut
sebagai masa emas perkembangan. Disamping itu, pada usia ini anak-anak
masih sangat rentan yang apabila penanganannya tidak tepat justru dapat
merugikan anak itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggraraan PAUD harus
memerhatikan dan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak..3

Kemampuan mengenal adalah bagian dari kemampuan kognitif. Kognitif

adalah aktivitas dan tingkah laku mental untuk memperoleh pengetahuan dan

memprosesnya, termasuk diantaranya belajar, membentuk persepsi, mengingat dan

berfikir.

Pedoman Penyusunan Perangkat Pembelajaran RA/BA, Bidang

Pengembangan Kognitif Kelompok B nomor 36 yang berbunyi :

“Membilang/menyebut urutan bilangan dari 1-20”. Siswa diberi rangsangan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak agar memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2 Mukhtar latif, dkk, Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 3

3 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman Penerapan Pendekatan “Beyond Centers
And Circle Time (BBCT)” (Pendekatan Sentra Dan Lingkaran) Dalam Pendidikan Anak Usia Dini,
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm.1.
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Salah satu tema pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya
meningkatkan kemampuan anak melalui pengembangan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga
negara yang baik4.

Dalam rangka mengembangkan aspek kepribadian anak itu diperlukan

kegiatan berupa perangsangan, pengenalan, menanamkan pembiasaan, latihan-latihan

secara aktif dan menyenangkan agar memiliki kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia.

Pendekatan pendidikan anak usia dini yang paling cocok adalah bermain,

karena bermain merupakan naluri alamiah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

anak. Dalam bermain anak berinteraksi dengan benda-benda di sekitarnya,

menggunakan seluruh indera (melihat, mendengar, menyentuh, merasakan), dan

menggerakkan seluruh tubuh, serta yang paling penting dalam bermain adalah anak

merasa senang.

Dalam kegiatan pembelajaran pengenalan angka 1-20 untuk siswa kelompok

B melalui tahapan-tahapan belajar anak. Anak usia 0 – 6 tahun cara berfikirnya masih

tergantung objek nyata, rentang waktu kekinian, dan tempat di mana dia berada. Usia

ini belum bisa berfikir abstrak, sehingga memerlukan contoh yang nyata saat

menanamkan konsep pada mereka. Misalkan dalam mengenalkan angka harus

disertai dengan objek yang jumlahnya mewakili angka tersebut.

Dunia taman kanak-kanak adalah dunia peralihan dari lingkungan rumah ke

lingkungan sekolah. Oleh karena itu salah satu tujuan utama adalah membentuk

4 Wardiman Djojonegoro, Garis-garis Besar Program Kegiatan Belajar (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,1994),hlm.i
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kemandirian anak sehingga siap untuk memasuki dunia sekolah yang sesungguhnya.

Pengenalan angka kepada anak perlu dirangsang sejak dini. Ternyata upaya

pengenalan angka pada anak TK/RA tidaklah mudah. Hal ini terjadi juga di TK PGRI

Andaroa.

TK PGRI Andaroa dalam pengenalan angka sudah sering dilakukan seperti

pada waktu sedang berbaris diluar kelas, anak mengurutkan atau mengucapkan angka

sejumlah anak yang ada, dengan cara menyanyi sambil berhitung dan diintegrasikan

dengan kegiatan motorik kasar. Namun dengan cara tersebut belum menunjukkan

hasil yang maksimal. Kemampuan anak masih rendah hal ini dibuktikan dengan

adanya perolehan bintang 3 sebanyak 2 dari 10 murid dan bintang 2 sebanyak 5 dan

bintang 1 sebanyak 3 orang.

Peneliti berkeinginan untuk mengembangkan kemampuan dalam mengenal

angka. Hal ini bagi penulis sangat penting untuk diteliti dan dikaji untuk persiapan

pendidikan selanjutnya dan demi kematangan pendidikannya.

Supaya dapat mencapai hasil belajar yang maksimal, serta pembelajaran yang

efektif dan efisien, maka akan digunakan media gambar sebagai solusi untuk

menjadikan pembelajaran menjadi aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan bagi

siswa.

Hal ini penting diteliti karena media gambar akan menjadikan pembelajaran

menjadi aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan bagi siswa. Pengembangan

kemampuan anak dapat dilakukan melalui media kreatif yang merangsang daya cipta,

diantaranya dengan media gambar. Oleh karena itu, peneliti mengajukan judul
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penelitian” Meningkatkan Kemampuan Belajar Mengenal Angka 1-20 Melalui

Media Gambar Pada Siswa Kelompok BI Di TK PGRI Andaroa Kecamatan

Sampara Kabupaten Konawe.”

B. Identifikasi Masalah

1. Kemampuan belajar mengenal angka anak usia dini kurang dikembangkan

oleh guru itu sendiri.

2. Kurangnya perhatian anak terhadap guru pada saat kegiatan berlangsung.

3. Anak kurang termotivasi atau antusias terhadap kegiatan perkembangan

kognitif khususnya pengenalan angka.

4. Rendahnya hasil belajar anak pada pengetahuan angka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Apakah media gambar dapat meningkatkan kemampuan

mengenal angka 1-20 pada siswa kelompok BI di TK PGRI Andaroa kecamatan

Sampara kabupaten Konawe?”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan

kemampuan mengenal angka 1-20 pada siswa kelompok BI di TK PGRI Andaroa

kecamatan Sampara kabupaten Konawe melalui media gambar.
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E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Anak

Dengan menggunakan media gambar, kemampuan dan motivasi belajar anak

diharapkan akan lebih meningkat.

b. Bagi guru.

Dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar

secara lebih professional.

c. Bagi sekolah

Sebagai masukan sekolah untuk menerapkan model pembelajaran dan prestasi

belajar siswa.

d. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk

melakukan penelitian serta untuk membawa wawasan peneliti tentang hal-hal

yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

F. Definisi Operasional

1. Kemampuan mengenal angka 1-20 merupakan kemampuan kognitif.

Kemampuan adalah daya untuk melakukan sesuatu, dan kognitif adalah

tingkah laku mental untuk memperoleh pengetahuan dan memprosesnya,

termasuk diantaranya belajar, mengingat, berfikir dan membentuk persepsi.

Angka yang di kenalkan mulai angka 1 sampai 20. Anak TK dikatakan
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mampu mengenal angka 1-20, jika sudah memperoleh bintang 3 (BSH) dan

bintang 4 (BSB).

2. Media gambar adalah alat berupa gambar yang digunakan untuk

menyampaikan pesan yang dituangkan dalam bentuk-bentuk atau simbol-

simbol komunikasi visual yang biasanya memuat gambar orang, buah-

buahan, tranportasi, binantang. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan media gambar alat transportasi (mobil) dan alam semesta

(matahari dan bintang).

G. Hipotesis Tindakan

Adapun hipotesis tindakan yaitu media gambar dapat meningkatkan

kemampuan pemahaman mengenal angka 1-20 pada anak kelompok BI Tk Pgri

Andaroa Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Hakikat Kemampuan Belajar Mengenal Angka 1-20

1. Pengertian kemampuan belajar

a. Definisi Kemampuan

Secara umum pengertian kemampuan menurut KBBI (Kamus Besar

Bahasa Indonesia) adalah suatu kesanggupan, kecakapan seseorang dalam

melakukan sesuatu1. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan atau mampu

apabila ia bisa dan sanggup melakukan sesuatu yang memang harus dilakukannya.

Kemampuan merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu

perbuatan. Kemampuan bisa juga merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir,

atau merupakan hasil latihan maupun praktek. Menurut Yusdi “kemampuan

adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu

apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan”.2

b. Definisi Belajar

Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan,

meniru dan lain sebagainya3. Belajar  juga diartikan “perubahan” yang terjadi di

dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar4. Selain itu

1 KBBI edisi ke tiga,( Jakarta: Balai Pustaka 2005) Hal. 708
2YusdiMilmal,2011.PengertianKemampuan.Journal(Online). Di akses pada tanggal 12

Februari 2017
3 Sardiman, A. M . Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT. RajaGrafindo

Persada 2007) Hal. 20

4 Syaiful Bahri Djamarah , Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar, Jakarta : PT. Rineka
Cipta 2006). Hal. 38


