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Abstrak  

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak 
kelompok B TK Kenanga II Lampar Musuk Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penlitian tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan ini 
adalah anak kelas B TK Kenanga II Lampar Musuk yang berjumlah 15 anak. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan kepala sekolah. Data 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi 
dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang perkembangan kemampuan 
berhitung anak, wawancara digunakan untuk mengetahui kemampuan anak dalam 
berhitung, dokumentasi dipergunakan untuk melihat keaktifan anak pada saat 
pembelajaran berhitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
kemampuan berhitung anak kelas B TK Kenanga II Lampar Musuk Tahun 
Pelajaran 2012/2013 sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas yaitu anak 
yang mampu berhitung hanya 50,8% setelah dilakukan tindakan yang disepakati 
dengan menggunakan pembela jaran kontekstual pada proses pembelajaran 
berhitung anak diperoleh hasil yaitu siklus I mencapai 67,2% dan siklus II 
meningkat menjadi 87,5%. Hasil penelitian ini sudah mencapai indikator 
pencapaian. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka 
hipotesis tindakan yang menyatakan “Dengan menggunakan pembelajaran 
kontekstual dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak kelompok B 
TK Kenanga II Lampar Musuk Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013”, terbukti 
dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci : Metode pembelajaran kontekstual, kemampuan berhitung 
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PENDAHULUAN 

Setiap anak memiliki potensi dan keunikan yang berbeda -beda, agar potensi 

anak dapat berlangsung secara optimal, maka pendidikan pada 5 tahun pertama 

harus di kembangkan secara optimal. Untuk mencapai hal tersebut perlu 

rangsangan dan bimbingan yang kaya dan menyenangkan. Salah satunya dengan 

bermain, karena bermain merupakan dunia anak.  

Lingkungan yang menyenangkan akan membuat anak lebih mudah belajar. 

Menstimulasi perkembangan anak khususnya kemampuan berhitung akan lebih 

efektif apabila di stimulasikan dengan menggunakan benda kongrit. Hal ini 

diperkuat dengan salah satu prinsip pembelajaran di TK adalah kekonkretan, 

artinya bahwa anak di harapkan dapat mempelajari sesuatu secara nyata dan 

menyenangkan sehingga mudah di terima oleh anak (Badru Zaman, 2008 : 4.4). 

Suatu media yang digunakan kurang dapat menstimulus anak, guru sering 

kali hanya menggunakan bantuan papan tulis dan kapur sebagai media. Sehingga 

dalam pembelajaran yang mengembangkan aspek berhitung kurang maksimal, 

anak diberikan aktifitas penjumlahan hanya dengan membilang angka -angka dan 

menghitung dengan tidak disertai konsepnya serta belum menggunakan benda 

kongkrit atau nyata. 

Berdasarkan permasalahan di atas yang harus diperbaiki adalah cara guru 

mengajar. Bentuk inovasi yang akan diterapkan dengan melalui metode 

pembelajaran kontekstual. Dengan penerapan metode pembelajaran kontekstual 

diharapkan kemampuan anak dalam berhitung lebih meningkat. Dengan metode 

ini anak lebih aktif karena metode kontekstual merupakan sistem pembelajaran 

yang menggunakan benda dan situasi nyata. 

Kemampuan dapat diartikan sebagai potensi seseorang yang dapat 

melakukan dan menyelesaikan suatu hal dengan baik. Wijaya (1992 : 8)  

mengatakan kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai 

tujuan yang diisyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Berhitung 

merupakan salah satu aspek dalam pembelajaran matematika yang terdapat pada 
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hampir setiap cabang matematika seperti cabang penjumlahan, pengurangan, 

pengukuran, dan bilangan. Menurut Yusuf (2003 : 127) berhitung merupakan 

suatu cabang matematika, ilmu hitung adalah suatu bahasa yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara berbagai proyek, kejadian dan waktu.  

Sumari (2005 : 27)  mengatakan berhitung adalah ilmu tentang bilangan, 

hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam 

penyelesaian persoalan mengenai bilangan.   

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung 

merupakan potensi yang dimiliki seseorang dalam pembelajaran matematika  yang 

berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, pengukuran, dan bilangan. 

Sujiono (2004) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif anak meliputi beberapa hal: (1) hereditas / keturunan;          

(2) lingkungan; (3) kematangan; (4) pembentukan; (5) minat; (6) kebebasan. 

Mengajar dan Pembelajaran Kontekstual adalah konsep belajar yang 

membantu guru untuk menghubungkan materi yang diajarkan dengan benda dan 

situasi nyata disekitar para siswa, dan mendorong mereka membuat hubungan 

antara pengetahuan dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai 

anggota keluarga, apalagi sebagai anggota masyarakat dimana mereka tinggal 

(Departemen Pendidikan AS, 2001)  

Berhitung dengan media alam dapat menggunakan batu-batuan kali, biji-

bijian, tanaman, bunga-bunga, buah-buahan, tanam-tanaman, bahkan binatang-

binatang peliharaan yang disukai anak (tidak membahayakan anak). Di Taman 

Kanak-Kanak pembelajaran berhitung diberikan pada anak disamping untuk 

merangsang pekembangan kognitif anak juga untuk mempersiapkan pendidikan 

dasar selanjutnya.  

Ada beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk merangsang 

kemampuan berhitung anak. Antara lain dengan kegiatan bermain. Permainan 

yang disertai dengan bermain lebih mudah diterima anak.  
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Pada dasarnya semua jenis lingkungan yang ada di sekitar anak dapat 

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di TK sepanjang 

relevan dengan kompetensi dasar dan hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan 

indikator yang dicapai anak.  

Mengingat karakteristik -karakteristik anak Taman Kanak-Kanak atau usia 

dini yang telah penulis utarakan di depan maka dalam pembelajaran berhitung 

ditanamkan atau disampaikan semenarik mungkin tanpa memberi beban pada 

anak-anak. Seperti prinsip pembelajaran di TK yaitu belajar seraya bermain dan 

bermain seraya belajar maka prinsip ini tetap sebagai pedoman sebagai pendidik 

anak usia dini untuk lebih baik dan berhasil dalam pembelajaran sesuai dengan 

indikator yang di capai. Misalnya dalam kegiatan diluar kelas dengan cara 

menyuruh anak mencari kerikil lima contohnya, atau memberi tugas anak untuk 

mencari daun kering sejumlah jari kita dan sebagainya. Dan kegiatan tersebut 

dapat dilakukan pendidikan dengan bermain dengan anak-anak. 

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah menerapkan inovasi 

pembelajaran penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

terutama berhitung dan mengenal konsep bilangan. Kemudian pada tujuan khusus 

penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan berhitung melalui metode 

pembelajaran kontekstual pada anak didik kelompok B TK Kenanga 2 Lampar.  

Dalam penelitian diharapkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa 

keuntungan baik dalam teoritis maupun praktek. Dari segi teoritis , manfaat 

penelitian ini akan memperkaya teori mengembangkan kemampuan berhitung anak; 

kemudian bermanfaat dalam pengajaran khususnya dalam mengembangkan 

kemampuan berhitung anak menggunakan metode kentekstual; dan bermanfaat 

sebagai referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian dalam proses belajar 

mengajar berhitung untuk anak.  

Dalam segi praktis, manfaat ini dalam penelitian ini membantu mempermudah 

dalam mengembangkan kemampuan berhitung anak; pembaca akan mendapatkan 

pengetahuan yang besar tentang mengajar menggunakan metode kontekstual; dan 
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temuan dari penelitian ini akan berguna untuk pembaca yang tertarik dalam 

menganalisis penguasaan kemampuan berhitung untuk anak-anak. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pada kondisi awal sebelum diterapkannya tindakan kelas penyampaian 

materi pembelajaran kususnya berhitung anak hanya disuruh menghafalkan saja 

tidak disertai dengan media atau benda yang dapat menstimulus anak. Selama 

proses pembelajaran berlangsung anak kurang tertarik dan cepat bosan. Ketika 

guru mengadakan evaluasi pada kondisi awal hasil dari pembelajaran berhitung 

harus ditingkatkan karena baru mencapai 50%. 

Tabel 1. 
Hasil Observasi Kemampuan Berhitung Sebelum Dilakukan Tindakan 

Nomor Butir Amatan 
No. Nama Anak 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Jml % 

1. Ardi 2 2 1 1 1 2 2 2 13 40,6 

2 Angga 1 1 1 2 2 2 2 3 14 43,7 

3. Bangkit 3 3 3 2 2 1 1 3 18 56,2 

4. Budi 1 1 1 1 1 1 1 1   8 25,0 

5. Damang 2 2 2 3 3 1 1 2 16 50,0 

6. Dina 3 3 2 2 3 2 2 3 20 62,5 

7. Fauzan 1 1 2 1 1 2 1 1 10 31,3 

8. Ida 3 2 2 2 2 2 2 2 17 51,3 

9. Melani 2 3 3 2 2 2 2 2 18 56,2 

10 Rama 1 1 2 2 1 2 3 3 15 46,8 

11. Ridho 3 3 3 2 2 2 2 2 19 59,3 

12. Siti 3 2 3 2 3 2 3 3 21 65,6 

13. Siva 2 2 2 3 3 2 2 2 18 56,2 

14. Yesi  2 2 2 2 2 3 2 2 17 53,1 

15. Zahra 3 2 2 2 3 3 2 3 20 62,5 

Rata-rata kemampuan berhitung anak  1 kelas  50,8 
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Berdasarkan hasil observasi dan fakta di lapangan peneliti dan guru merasa 

perlu meningkatkan kemampuan berhitung anak dengan menggunakan metode 

pembelajaran kontekstual. Karena metode kontekstual tepat digunakan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan berhitung. Dan pada tabel diatas diketahui 

bahwa kemampuan berhitung anak masih rendah. 

Sebelum penelitian dilaksanakan berdasarkan informasi dari guru 

kemampuan anak dalam pembelajaran berhitung masih tergolong rendah, terbukti 

anak hanya mampu berhitung dengan hafalan saja tetapi belum tahu bentuk angka 

yang sebenarnya. Dalam permasalahan ini disebabkan oleh guru yang kurang 

tepat dalam memilih metode yang digunakan dalam pembelajaran berhitung. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru dan peneliti bersepakat untuk 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode konstekstual dalam 

penelitian ini menggunakan penilitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus, 

dimana setiap siklus dilaksanakan tiga kali pertemuan, dan terdiri dari empat 

tahap yaitu perencanaan pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan guru maka perlu 

diadakan pe ningkatan kualitas pembelajaran sebagai upaya pengembangan 

kemampuan berhitung pada anak didik. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan di TK Kenanga 2 Lampar, Musuk, Boyolali. Peneliti 

memperoleh beberapa informasi dari sekolah dan pengamatan. Kelas ini terdiri 

dari 15 siswa. Yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. 

 Subjek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kelompok B  dari 

siswa TK Kenanga 2 Lampar. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada tahun 

ajaran 2012/2013 dengan jumlah siswa 15 siswa yang terdiri dari 8 anak laki-laki 

dan 7 anak perempuan.  
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Adapun proses untuk perolehan hasil yang optimal, dugunakan cara dan 

prosedur yang efektif sehingga dimungkinkan adanya tindakan berulang-ulang 

dengan revis i yang berbentuk siklus untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal 

anak. Dalam 1 siklus terdiri dari empat langkah yaitu : a) perencanaan ( planning ), 

b) tindakan ( acting ), c) pengamatan ( observing, dan d) refleksi ( reflecting ). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Moleong 

(2009) menyatakan bahwa “Dalam analisis kualitatif data utama adalah tentang 

kata-kata riset, data tertulis, dan foto. Jadi, kualitatif deskriftif digunakan untuk 

menganalisis data”. 

Adapun metode pengumpulan data dalam dalam penelitian ini adalah:             

(1) wawancara sebagai teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa 

lisan baik secara tatap muka ataupun melalui saluran media tertentu; (2) Observasi 

sebagai teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang 

sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observatif tentang hal-hal yang 

akan diamati atau diteliti; (3) Dokumen berisi tentang kegiatan yang telah 

dilakukan anak yang meliputi lembar kerja anak, foto kegiatan, hasil karya dan 

lain-lain. 

Menurut Moleong (2009: 324) ada beberapa kriteria untuk pelaksanaan 

pemeriksaan teknis validitas data. Dianataranya dengan melakukan member 

check, triangulasi, akurasi pengamatan, percobaan audit, dan pendapat ahli. 

Menurut Elliot (1991) dalam Syamsudin ( 2006: p.242 ) triangulasi dilakukan 

berdasarkan tiga gaya. Mereka adalah guru, siswa, dan pengamat. 

Hal ini mengacu pada penggunaan lebih dari satu metode untuk 

mengumpulkan data. Dengan memeriksa informasi yang dikumpulkan dengan 

metode ya ng berbeda, oleh kelompok-kelompok yang berbeda dan populasi yang 

berbeda, temuan penelitian dapat berkolaborasi di seluruh set data.  
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Validitas penelitian ini ditingkatkan dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari pengamatan pelajaran dengan yang ditemukan dalam lembar 

kegiatan siswa, data yang diperoleh dari wawancara juga dibandingkan dengan 

yang diperoleh dari observasi kelas.  

Triangulasi digunakan sebagai strategi validasi dengan menganalisis 

tanggapan guru dalam wawancara dan observasi praktik kelas mereka. Sebuah 

perbandingan lebih lanjut antara data yang diperoleh dari wawancara dengan 

penasihat subyek dan fasilitator dibuat terhadap data yang diperoleh dari 

pengamatan pelajaran dan wawancara dengan guru dan siswa.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tes tertulis untuk mengukur 

prestasi siswa dalam penguasaan kosa kata. Dia memberikan pretest dan posttest 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam berhitung sebelum dan sesudah 

mengajar menggunakan pembelajaran kontekstual (CTL). Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah penguasaan kognitif siswa meningkatkan atau tida k. 

 

PEMBAHASAN 

Metode kontekstual merupakan salah satu bentuk metode dengan 

menerapkan benda atau situasi nyata yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

berhitung.  Dalam penelitian ini metode kontekstual dianggap tepat untuk 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan berhitung. Anak lebih 

senang, tidak cepat bosan serta lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berhitung, berikut prosentase hasil penelitian 

penerapan metode kontekstual dan kemampuan anak dalam berhitung setelah 

diterapkannya metode kontekstual dalam tabel berikut : 
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Tabel 2. 

Peningkatan Kemampuan Berhitung Anak 

Aspek Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Kemampuan berhitung 

anak rata-rata 1 kelas 
50,8% 67,2% 87,5% 

 

Berdasarkan hasil dari tindakan yang dilakukan pada Siklus I dan II guru 

sebagai peneliti berhasil melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode 

kontekstual. 

Adapun perbandingan dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3. 

Perbandingan Hasil Observasi Penelitian Melalui Metode Kontekstual Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berhitung 

Aspek Pra Siklus  Siklus I Siklus II 
Metode 
pembelajaran Bendanya  Benda nyata Benda nyata, tes 

Tema Diri sendiri Diri sendiri Diri sendiri 

Alokasi waktu 30 menit 30 menit 60 menit  
Teknik 
penyampaian 
metode 

Menunjukkan 
media yang akan 
digunakan 

Menghitung batu 
kerikil dan biji-
bijian 

Menghitung batu 
kerikil, biji-bijian, 
pohon 

Peralatan Batu kerikil Batu kerikil, biji-
bijian 

Batu kerikil, biji-
bijian, pohon 

Indikator kinerja 50% 60% 80% 

Prosentase rata-
rata kemampuan 
berhitung anak 
dalam 1 kelas 

50% 67,2% 87,5%  

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan dari masing-

masing tindakan siklus mengalami peningkatan sesuai rencana indikator kinerja 

yang diharapkan. Jadi penelitian tindakan kelas dapat dikatakan berhasil sesuai 

rencana. 
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Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian diantaranya:             

(1) obyek penelitian terbatas pada anak didik TK Kenanga 2 Lampar kelompok B 

dengan jumlah peserta didik sebanyak 15 anak; (2) aspek yang diteliti hanya 

terbatas pada kemampuan berhitung; (3) waktu penelitian terbatas pada semester I 

tahun ajaran 2012/2013; (4) media yang digunakan hanya menggunakan benda-

benda sekitar sekolah; (5) kolaboratornya terbatas pada teman sejawat yaitu 

Kepala Sekolah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan beberapa 

tindakan dari siklus I dan siklus II serta keseluruhan pembahasan yang telah 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) penerapan metode 

pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada anak 

didik. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan rata -rata prosentase 

kemampuan berhitung dari sebelum tindakan sampai pada siklus II yaitu sebelum 

tindakan 50,8% siklus I mencapai 67,2% dan siklus II mencapai 87,5%;              

(2) penggunaan metode kontekstual dalam upaya meningkatkan kemampuan 

berhitung disenangi oleh anak didik. Dalam hal ini anak merasa tertarik dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran.  

Setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan metode kontekstual dalam 

pembelajaran berhitung, maka implikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

(1) kemampuan pengelolaan kelas dilakukan guru semakin meningkat dengan 

penggunaan metode kontekstual dalam pembelajaran berhitung; (2) anak didik 

lebih termotivasi dan minat terhadap pembelajaran berhitung dengan penerapan 

metode kontekstual; (3) anak didik merasa senang dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

 



 

 11 

Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan peneliti yang disertai dengan data bukti 

yang nyata dalam penggunaan metode kontekstual dapat menigkatkan 

kemampuan berhitung. Maka dari itu peneliti memberikan saran. Kepada Kepala 

Sekolah, Kepala Sekolah hendaknya mengupayakan berbagai cara untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran bagi anak didik. Kepada Guru, guru hendaknya 

menggunakan media pembelajaran yang tepat, menarik dan disenangi anak. Guru 

hendaknya lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran.  

Kepada orang tua anak didik, Orang tua hendaknya selalu melatih dan 

membimbing anak untuk belajar di rumah seperti apa yang disampaikan dalam 

pembelajaran di sekolah.  
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