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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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). 

Selama ini proses pembelajaran di TK Kenanga 2 khususnya 

pembelajaran untuk menstimulasi kemampuan berhitung, belum sepenuhnya 

mengintegrasikan antara bermain dan belajar. Sehingga dalam 

pengemba ngan kognitif khususnya berhitung TK ini mengalami kendala, hal 

tersebut terbukti dalam TPP (Tingkat Pencapaian Perkembangan) yang 

belum maksimal atau baru mencapai 50%. 
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Hal ini disebabkan karena beberapa faktor kendala  di antaranya guru 

dalam mengajar kurang bervariatif sehingga proses pembelajaran kurang 

diminati anak. Selain itu 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 ata u 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.  

Kontekstual memiliki beberapa kelebihan diantaranya : anak lebih 

mudah membilang dengan benda -benda disekitarnya, anak dapat belajar 

secara berkelompok, anak dapat belajar dengan bermain anak tidak cepat 

bosan sehingga anak lebih aktif dan cepat mengingat atau mengenal angka. 

Dengan metode ini anak lebih aktif karena metode kontekstual merupakan 

sistem pembelajaran yang menggunakan benda dan situasi nyata. 
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B. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Apakah dengan metode pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung anak kelompok B TK Kenanga 2 Lampar tahun 

ajaran 2012/ 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum menerapkan inovasi pembelajaran penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif terutama 

berhitung dan mengenal konsep bilangan.   

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan berhitung melalui metode 

pembelajaran kontekstual pada anak didik kelompok B TK Kenanga 2 

Lampar.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan bahwa penelitian ini memiliki 

beberapa keuntungan baik dalam teori maupun praktek : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Temuan penelitian ini akan memperkaya teori mengembangkan 

kemampuan berhitung anak.  
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b. Hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna dalam 

pengajaran khususnya dalam mengembangkan kemampuan 

berhitung anak menggunakan metode kentekstual. 

c. Temuan dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi 

mereka yang ingin melakukan penelitian dalam proses belajar 

mengajar berhitung untuk anak.  

 

2. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini membantu mempermudah dalam mengembangkan 

kemampuan berhitung anak.  

2. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang besar tentang 

mengajar menggunakan metode kontekstual. 

3. Temuan dari penelitian ini akan berguna untuk pembaca yang tertarik 

dalam menganalisis penguasaan kemampuan berhitung untuk 

anak-anak.  


