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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pendidikan Indonesia masih menghadapi beberapa 

masalah yang tidak kunjung terselesaikan, misalnya proses pembelajaran, 

kesediaan tenaga pengajar dan alat peraga yang dapat mendukungnya, serta 

minat belajar anak. Penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini sekarang 

sedang berkembangnya, dengan bukti telah didirikan sekolah-sekolah untuk 

untuk anak usia dini, misalnya telah didirikan Taman Kanak-Kanak dan 

kelompok bermain atau yang sering disebut dengan Play Group. Pandangan 

pendidikan tersebut hakikatnya berlangsung sepanjang masa. Pandangan ini 

pulalah yang dianut oleh pemerintah sekarang. 

Kegiatan pembelajaran anak usia dini antara usia 0 sampai 6 tahun 

menggunakan belajar dengan bermain. Kegiatan tersebut yang 

diselenggarakan dikelompok bermain dan taman kanak-kanak. Proses 

pembelajaran yang efektif bagi anak TK akan dapat diwujudkan jika 

dilaksanakan pada lingkungan yang mampu memberikan kesempatan kepada 

anak untuk berinteraksi dengan lingkungan secara produktif. Apabila anak 

telah memiliki persepsi diri bahwa ia tidak mau dan tidak mampu belajar 

maka ia tidak akan berbuat. 

Upaya pembelajaran yang dilakukan hendaknya bermula dan 

berorientasi pada perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran, terdapat 
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pemahaman baru yang dapat dibangun bila peserta didik mau dan mampu 

menghubungkan sesuatu yang baru ditemuinya dengan apa yang terlebih 

dahulu diketahui dan dipahami. 

Sebagai individual yang sedang berkembang, anak memiliki sifat suka 

meniru tanpa mempertimbangkan kemampuan yang ada padanya. Hal ini, 

didorong oleh rasa ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu yang diamatinya, 

sering kali dengan spontanitas. Sikap jujur yang menunjukan kepolosan  

seorang anak merupakan ciri yang dimiliki oleh mereka. Kehidupan yang 

dirasakan tanpa beban menyebabkan anak selalu tampil riang sehingga sifat 

ini yang mendorong mereka cenderung untuk bermain dengan teman-teman. 

Sering kali tampak bahwa dengan sifat riang, anak banyak bergerak dan 

beraktifitas. Aktivitas tersebut membuat anak cenderung menunjukan sifat 

akunya, dengan mengabaikan apa yang dimiliki teman lainnya. Sifat unik ini 

menunjukan bahwa anak merupakan sosok individu yang kompleks yang 

memiliki perbedaan dengan individu yang lain. Pembelajaran yang efektif 

memerlukan pengelolaan kelas yang baik sehingga anak-anak merasa senang, 

gembira, aman, dan memiliki kebebasan untuk melakukan aktifitas belajar 

yang diminatinya. 

Kelas yang baik merupakan lingkungan belajar yang sifatnya 

menantang dan merangsang anak untuk belajar, tetapi tetap memberi rasa 

puas, senang, nyaman,dan aman. Kemampuan anak untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, merupakan modal dasar bagi kehidupan yang sukses. 

Kadang anak telah memiliki perasaan bosan dengan kelas yang biasanya 
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mengakibatkan mereka menjadi malas belajar, dan ogah-ogahan melakukan 

segala sesuatu dikelas. 

Anak usia nol sampai dengan prasekolah (4-6 tahun) merupakan masa 

emas atau Golden Age dimana pada masa ini perkembamgan otak anak 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak usia Taman Kanak-kanak 

adalah masa yang sangat tepat untuk mengenalkan berhitung di jalur 

matematika, karena usia Taman Kanak-Kanak sangat peka terhadap 

rangsangan yang diterima dari lingkungan. Rasa ingin tahunya yang tinggi 

akan tersalurkan apabila mendapat stimulus/ rangsangan/motivasi yang sesuai 

dengan tugas perkembangannya. Pendidikan di Taman Kanak-Kanak pada 

masa sekarang harus menyesuaikan dengan perkembangan karena mencetak 

generasi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Masuk SD saat sekarang ini, 

anak dituntut untuk bisa berhitung. Dengan demikian seorang guru TK harus 

bisa menumbuhkan minat belajar anak terutama berhitung. 

Disinilah kreatifitas guru perlu ditingkatkan. Bagaimana guru 

memodifikasi kelas menjadi menarik perhatian anak, proses pembelajaran 

yang setiap hari berubah-ubah misalnya dengan teknik bermain, mengajak 

anak belajar diluar kelas, bercerita, atau bahkan tebak-tebakan. Namun, 

mungkin itu semua belumlah cukup untuk meningkatkan minat belajar anak. 

Cara lain adalah dengan memberi anak sesuatu yang bisa menarik perhatian 

dan dapat berupa ucapan maupun berupa barang. Hal ini mendorong anak 

akan menjadi mau untuk belajar. Membimbing anak didik di dalam kelas guru 

tidak selalu menemukan anak didiknya yang berperilaku manis atau mau 
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menurut dengan guru. Meningkatkan minat belajar, guru perlu memberikan 

hadiah yang berupa barang atau ucapan. Reward atau hadiah merupakan suatu 

penghargaan yang bisa diberikan guru kepada anak. Reward yang diberikan 

diharapkan bisa menarik perhatian anak untuk belajar. Belajar merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara sadar dan aktif, berarti 

aktifitas berpusat kepada peserta didik sedangkan pendidik atau guru sebagai 

fasilitator (pemudah) terjadinya proses belajar.  

Skinner dari aliran tingkah laku (behaviorisme) memodifikasi aliran 

pengaitan antara stimulus dengan respon melalui belajar aktif. Anak yang aktif 

menjawab rangsangan (stimulus) harus diberikan “hadiah/reward”. Selain itu 

agar anak lebih giat belajar maka harus dirangsang minat mereka dengan 

menghargai prestasi anak berupa hadiah-hadiah dan pemberian hadiah yang 

disesuaikan dengan tingkat prestasi dan kematangan jiwa anak. Peran orang 

tua pun juga penting untuk memotivasi dan mendorong anak agar mau untuk 

belajar (Simanjuntak, 2004:79). 

Kunci menumbuhkan minat belajar anak adalah mengetahui apa yang 

dapat membuat anak tertarik dan ingin belajar. Bagi anak usia delapan tahun 

kebawah, belajar harus berangkat dari minat si anak itu sendiri. Berhitung 

sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang banyak mendasari 

perkembangan ilmu pengetuan lain, karena matematika memiliki peranan 

penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari, berhitung 

digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. 

Masalah yang berhubungan dengan bilangan mempunyai arti penting dalam 
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kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pernyataaan ini, maka setiap anak perlu 

dibekali pengetahuan berhitung yang cukup agar tidak mengalami kesulitan 

dalam mengatasi permasalahan dalam mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. 

Pembelajaran berhitung penting dikenalkan kepada anak sejak dini 

karena berhitung merupakan modal dasar bagi mereka untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan yang lain. Apabila anak tidak dikenalkan belajar berhitung 

mereka nantinya akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran 

lainnya yang ada disekolahan. Tujuan umum mengenalkan anak belajar 

berhitung permulaan di TK adalah untuk mengetahui dasar-dasar pembelajran 

berhitung sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap mengikuti 

pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks 

(Anonim,2007:1). 

Oleh sebab itu kita sebagai guru harus mengajarkan konsep berhitung 

sejak dini. Pengenalan konsep berhitung pada anak TK berupa konsep 

berhitung sederhana.Tetapi kadang anak merasa kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran berhitung, sehinggga sebagai guru kita harus bisa mencari cara 

agar anak bisa mengikutinya yaitu guru bisa menggunakan cara yaitu dengan 

pemberian reward. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih 

judul “UPAYA MENINGKATKAN MINAT BELAJAR BERHITUNG 

KONSEP SEDERHANA ANAK MELALUI PEMBERIAN  REWARD“. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Penggunaan metode pembelajaran yang membosankan sehingga kurang 

mendukung pembelajaran berhitung. 

2 Kemauan anak untuk belajar berhitung rendah sehingga mengakibatkan 

kemampuan berhitung anak rendah. 

3 Terdapat kemungkinan disebabkan tidak adanya sesuatu dalam proses 

pembelajaran yang bisa menarik perhatian anak untuk mengikuti 

pembelajaran berhitung. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berpijak dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas diperlukan 

adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan 

terarah. Masalah yang diteliti, terbatas pada minat belajar anak usia 4-6 tahun 

(usia TK). Upaya meningkatkan minat belajar berhitung konsep sederhana 

anak melalui pemberian reward. Penelitian dilakukan di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kalangan tahun ajaran 2009/2010 kelompok A usia 4-5 tahun. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah merupakan hal yang fital pada sebuah penelitian, 

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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 “Apakah dengan pemberian reward dapat meningkatkan minat belajar 

berhitung konsep sederhana pada anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kalangan Tahun Ajaran 2009/2010?” 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan adalah : 

“Untuk mengetahui peningkatan minat belajar berhitung konsep sederhana 

pada anak melalui pemberian reward di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kalangan Tahun Ajaran 2009/2010”. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan intensitas minat belajar anak melalui reward kepada 

anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Anak 

Anak diharapkan lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam 

menilai reward yang diberikan guru sehingga akan lebih bisa 

menentukan sikap belajar saat proses belajar mengajar. 
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b. Kepala Sekolah 

Memberi wawasan kepada kepala sekolah bahwa melalui pemberian 

reward bisa meningkatkan minat belajar berhitung konsep sederhana 

pada anak. 

c. Guru 

Memberi wawasan kepada guru menemukan cara meningkatkan minat 

belajar berhitung konsep sederhana pada anak. 

d. Orang Tua 

Memberi wawasan kepada orang tua dalam meningkatkan minat 

belajar berhitung konsep sederhana pada anak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




