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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan fakor utama dalam kehidupan manusia, karena 

dengan pendidikan potensi manusia akan berkembang, sesuai dengan tujuan 

pendidikan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 bab 2 pasal 3 

tentang tujuan pendidikan nasional yaitu : 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan 

yang masa esa, berakhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk pribadi 

manusia, pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik dan buruknya 

pribadi manusia. Oleh karena itu pendidikan sangat erat kaitannya dengan 

manusia. 

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam 

hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung suatu 

maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak terlepas dari individu yang 

lain. Secara kodrati manusia akan selalu hidup bersama. Hidup bersama antar 

manusia akan berlangsung berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam 

kehidupan semacam inilah terjadi interaksi dan komunikasi, baik interaksi 

dengan lingkungan, interaksi dengan sesamanya, maupun interaksi dengan 

Tuhannya, baik disengaja maupun tidak disengaja.  

Di era globalisasi sekarang ini persaingan mutu dan kualitas pendidikan 

semakin meningkat, di Indonesia pendidikan merupakan program utama 

dalam pembangunan nasional, maju dan berkembangnya suatu bangsa sangat 

di tentukan oleh keadaan pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa tersebut, 

menyadari hal tersebut pemerintah sangat serius menangani bidang 
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pendidikan, karena dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul 

generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri 

untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu 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, yang di selenggarakan melalui jalur 

formal, non formal dan informal. 

Menurut Yuliani ( 2009 : 43) urgensi pendidikan anak usia dini adalah 

untuk mengembangkan berbagai aspek kecerdasan yang merupakan potensi 

bawaan. Kecerdasan yang dimiliki oleh anak hanya akan berarti apabila dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering dikenal dengan 

istilah kecakapan hidup (life skills).  Dalam penelitian ini yang dimaksudkan 

dengan kecakapan hidup tidak ditekankan kepada teknikal atau vokasional 

seperti tukang kayu, menjahit, program komputer melainkan lebih diarahkan 

pada keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Bagi peneliti pendidikan anak usia dini merupakan pembahasan yang 

sangat menarik, karena usia dini merupakan awal bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Hal itu akan membawa dampak bagi sejarah 

perkembangan anak selanjutnya. Anak yang mendapatkan pembinaan sejak 

usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan 

mental, etos kerja dan produktifitas. Pada akhirnya anak akan lebih mampu 

untuk mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, salah satunya 

adalah kemampuan anak dalam berhitung. 

Berhitung merupakan salah satu jenis pengetahuan yang dibutuhkan 

manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, karena berhitung 

merupakan dasar dari beberapa aktivitas manusia yang  tidak dapat terlepas 
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dari peran matematika di dalamnya, mulai dari penambahan, pengurangan, 

pembagian, sampai perkalian. 

Mengingat begitu pentingnya kemampuan berhitung bagi manusia, 

maka kemampuan berhitung ini perlu diajarkan sejak dini, dengan berbagai 

media dan metode yang tepat yang tidak merusak pola perkembangan anak, 

sehingga ketika anak telah memasuki ke jenjang berikutnya yaitu Sekolah 

Dasar (SD) anak sudah memiliki kemampuan dalam berhitung. 

Namun pada kenyataannya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum, 

siswa kelas 1 tidak semuanya mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

baik yang melalui jalur formal dan nonformal. Dari 49 siswa MI Darul Ulum 

yang terdiri dari kelas 1A dan 1B, hanya 18 anak yang mengikuti PAUD 

sedangkan 31 anak lainnya tidak pernah mengikuti PAUD langsung masuk 

MI di kelas 1.  

Dengan alasan demikian maka peneliti mengangkat judul : 

“Perbandingan kemampuan berhitung antara siswa yang mengikuti PAUD 

dan tidak mengikuti PAUD di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Kabupaten Kubu Raya“. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan hal yang menimbulkan pertanyaan yang dianggap 

penting untuk di cari alternatif jawabannya. Rumusan masalah merupakan hal 

yang paling penting dalam penelitian, agar permasalahan dalam penelitian 

tidak terlalu luas dan lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari 

sasaran pokok penelitian maka perlu diadakan rumusan masalah. 

Dengan adanya rumusan masalah, maka dengan mudah akan di 

tentukan langkah- langkah alternatif dalam pemecahaan penelitian ini. Atas 

latar belakang yang telah di kemukakan di atas timbul permasalahan yang 

berkaitan dengan “Perbandingan kemampuan berhitung antara siswa yang 

mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Kabupaten Kubu Raya”. Peneliti merumuskan masalah penelitian 

dengan pertanyaan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kemampuan berhitung siswa yang mengikuti PAUD di kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kabupaten Kubu Raya? 

2. Bagaimana kemampuan berhitung siswa yang tidak mengikuti PAUD di 

kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kabupaten Kubu Raya ? 

3. Apakah terdapat perbandingan kemampuan berhitung antara siswa yang 

mengikuti PAUD dengan siswa yang tidak mengikuti PAUD di kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kabupaten Kubu Raya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

informasi dan kejelasan aktual mengenai kemampuan berhitung antara siswa 

yang mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD di kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Kabupaten Kubu Raya. Agar penelitian ini dapat 

memberi manfaat sesuai dengan yang diharapkan, maka tujuan yang dicapai 

peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mendapat informasi dan kejelasan 

aktual mengenai : 

1. Kemampuan berhitung siswa yang mengikuti PAUD di kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Kabupaten Kubu Raya. 

2. Kemampuan berhitung siswa yang tidak mengikuti PAUD di kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Kabupaten Kubu Raya. 

3. Perbandingan kemampuan berhitung antara siswa yang mengikuti PAUD 

dengan siswa yang tidak mengikuti PAUD di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Kabupaten Kubu Raya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi pemecahan 

masalah dalam dunia pendidikan. Ada beberapa manfaat yang di dapat oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat teorotis 

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan berhitung 

antara siswa yang mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD di kelas 1. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi guru 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

sebagai kontribusi teoritis dan praktis guna memaksimalkan proses 

kegiatan belajar mengajar dalam membina dan membimbing siswa 

sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya serta sifat-sifat 

individunya. 

b. Bagi peneliti 

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai bahan 

pengetahuan, pengalaman serta sekaligus bekal dalam mengaplikasikan 

pengetahuan tentang kemampuan berhitung antara siswa yang 

mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD di kelas 1. 

c. Bagi Universitas Muhammadiyah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

dan menambah khazanah intelektualitas dalam Program Pendidikan 

Anak Usia Dini untuk melahirkan tenaga pendidik yang memiliki 

profesionalisme. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghilangkan salah penafsiran mengenai permasalahan yang 

sedang peneliti teliti, maka perlu mengadakan definisi secara operasional, 

adalah sebagai berikut : 

1. Perbandingan adalah salah satu usaha untuk membandingkan atau melihat 

perbedaan satu sama lainnya. 

2. Kemampuan berhitung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan anak kelas I  untuk menggunakan keterampilan berhitung  

atau suatu daya atau kesanggupan dalam diri setiap individu dalam 
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menyelesaikan tugas dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) Sebagai Berikut : 

TABEL 1.1 : SK dan KD Mata Pelajaran Matematika  

Tahun Pelajaran 2015/2016 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

1. Menyebutkan bilangan  

1-20  

2. Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai 1-20 

 

 

1.1   Membilang banyak benda 

1.2   Mengurutkan banyak benda 

2.1   Melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai 1-20 

2.2   Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penjumlahan dan 

pengurangan sampai 1-20 

Sumber : Kurikulum Matematika MIS Darul Ulum Tahun ajar 2015/2016 

 

3. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu 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, yang di selenggarakan melalui jalur 

formal, non formal dan informal.  

 

 


