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ABSTRAK 
 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
berhitung melalui metode demonstrasi dan pemberian tugas dalam anak pada 
Kelompok B Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Trayu Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan anak-anak kelompok B Taman Kanak-
Kanak Pertiwi II Trayu yang berjumlah 13 anak. Data penelitian ini dikumpulkan 
melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas 
pembelajaran. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini 
terdiri dari dua siklus dengan penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas. 
Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan 
menghitung pada kelompok B Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Trayu melalui 
metode demonstrasi dan pemberian tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan berhitung awal anak kelompok B TK Pertiwi Trayu mengalami 
peningkatan. Kondisi awal (pra siklus) kemampuan berhitung awal yang kategori 
mampu 57.69%. Setelah tindakan pasca siklus I meningkat menjadi 70%. 
Kemudian pasca siklus II meningkat menjadi 90% berarti telah mencapai 
indikator 80%. Kesimpulan adalah dengan penerapan metode demonstrasi dan 
pemberian tugas dapat meningkatkan kemampuan berhitung awal pada anak TK 
Pertiwi II Trayu Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: Kemampuan Berhitung, Metode Demonstrasi, Metode Pemberian 

Tugas, dan Siklus 
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Pendahuluan 

Berhitung merupakan kegiatan yang penting bagi perkembangan anak usia 

dini. Pengembangan kemampuan berhitung pada anak merupakan salah satu 

kemampuan dasar yang dipersiapkan, bertujuan agar anak mampu mengolah 

perolehan belajarnya, menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan 

masalah, pengembangan kemampuan logika matematika, pengetahuan ruang dan 

waktu, kemampuan memilah dan mengelompokkan, dan persiapan pengembangan 

kemampuan berpikir teliti. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan berhitung 

di Taman Kanak-Kanak perlu dilakukan secara menarik dan bervariasi. 

Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan pengembangan di kelas 

ditemukan adanya masalah yakni rendahnya kemampuan berhitung anak yang 

mana pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di TK Pertiwi II Trayu ada 

suatu permasalahan yakni hasil analisis observasi awal pembelajaran berhitung 

dari 13 siswa baru 4 orang (30.77%) yang mampu berhitung, padahal harapan 

guru 90% siswa mampu berhitung. 

Salah satu penyebab rendahnya minat berhitung siswa di TK Pertiwi II 

Trayu adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru terasa membosankan 

sekali bagi anak-anak karena tidak ada alat peraga yang digunakan. Selain itu 

kurangnya kemampuan pemahaman anak dalam berhitung sehingga membuat 

anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, karena selama ini anak-anak 

masih menggunakan metode hafalan saja. Pembelajaran ini tidak tepat karena 

daya ingat anak-anak terbatas, mereka hanya mengingat hal-hal yang kasat mata.  

Metode yang digunakan oleh guru adalah salah satu kunci pokok di dalam 

keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak. Salah satu metode 

yang dapat digunakan guru dalam rangka meningkatkan kemampuan berhitung 

anak-anak adalah dengan menggunakan metode demonstrasi. Metode tersebut 

adalah suatu cara untuk mempertunjukan atau memperagakan suatu objek atau 

proses dari suatu kegiatan atau peristiwa. 

Selain metode demonstrasi, guru dapat menggabungkan metode 

pembelajaran pemberian tugas dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak. 
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Metode pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan 

kepada anak yang harus dilaksanakan dengan baik. Tugas ini diberikan kepada 

anak untuk memberi kesempatan kepada mereka menyelesaikan tugas yang 

didasarkan pada petunjuk langsung dari pendidik yang sudah dipersiapkan 

sehingga anak dapat menjalani secara nyata dan melaksanakan dari awal sampai 

tuntas.  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: “Apakah penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas 

dapat meningkatkan kemampuan berhitung awal pada anak Kelompok B Taman 

Kanak-Kanak Pertiwi II Trayu Tahun Pelajaran 2013/ 2014?” 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan khusus penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung awal melalui metode 

demonstrasi dan pemberian tugas pada anak Kelompok B Taman Kanak-Kanak 

Pertiwi II Trayu Tahun Pelajaran 2013/ 2014, sedangkan tujuan umum penelitian 

ini adalah sebagai masukan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan belajar 

dengan memanfaatkan metode pembelajaran, untuk meningkatkan pemahaman 

materi yang diajarkan, dan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. 

 
Landasan Teori 

Samekto (Khotimah, 2008:16) mengartikan kemampuan berhitung sebagai 

kemampuan melakukan pengerjaan hitung seperti menjumlah, mengurang, 

mengalikan, membagi, dan lain-lain serta kemampuan memanipulasi bilangan-

bilangan dan lambang-lambang matematika. Kemampuan berhitung penting, baik 

untuk melakukan perhitungan dengan cepat maupun untuk pemecahan aritmatika. 

Kemampuan berhitung pada anak TK kelompok B mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2009 

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun indikator yang dipergunakan 

oleh peneliti merupakan hasil adaptasi dari Standar Kompetensi Pendidikan Anak 

Usia Dini (Permendiknas dalam Nur, 2013:6) indikator kemampuan berhitung 

yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 1) Anak mampu menyebutkan 

urutan bilangan dari 1 sampai 20, 2) Anak mampu membilang dengan menunjuk 

urutan benda (mengenal konsep) bilangan dengan benda-benda sampai 20, 3) 
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Anak dapat menghubungkan atau memasangkan lambang bilangan dengan benda-

benda sampai 20 (anak tidak disuruh untuk menulis), dan 4) Anak mampu 

menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan dengan benda sampai 10. 

Metode demonstrasi adalah metode membelajarkan dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, baik secara langsung maupun melalui 

penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang 

sedang disajikan (Sutikno, 2009:96). Menurut Friyanti (2012:1) metode 

demonstrasi mempunyai makna penting bagi anak TK yaitu: 1) dapat 

memperlihatkan secara konkret apa yang dilakukan atau dilaksanakan atau 

memperagakan, 2) dapat mengkomunikasikan gagasan, konsep, prinsip dengan 

peragaan, 3) membantu mengembangkan kemampuan mengamati secara teliti dan 

cermat, 4) membantu mengembangkan kemampuan anak untuk melakukan segala 

pekerjaan secara teliti, cermat dan tepat, dan 5) membantu mengembangkan 

kemampuan peniruan dan pengenalan secara tepat. 

Metode pemberian tugas adalah metode yang dimaksudkan memberikan 

tugas-tugas kepada siswa baik untuk di rumah atau yang dikarenakan di sekolah 

dengan mempertanggung jawabkan kepada guru (Yulianto, 2013:1). Metode 

pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada 

anak TK yang harus dilaksanakan dengan baik. Tugas itu diberikan kepada anak 

TK untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan tugas yang 

didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang sudah dipersiapkan sehingga 

anak dapat menjalani secara nyata dan melaksanakan dari awal sampai tuntas. 

Hipotesis tindakan yang penulis kemukakan dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah: ”Diduga dengan menggunakan metode demonstrasi dan 

pemberian tugas dapat meningkatkan kemampuan berhitung awal pada anak 

kelompok B Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Trayu Tahun Pelajaran 2013/2014.” 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Trayu. 

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan Juni sampai Juli 2013. 

Subjek penelitian adalah guru dan anak-anak kelompok B Taman Kanak-Kanak 

Pertiwi II Trayu. 
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Menurut Arikunto, dkk. (2008: 16) langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi (reflecting). Penelitian ini 

dilakukan dengan 2 siklus yang disesuaikan dengan alokasi waktu dan topik yang 

dipilih. Setiap siklus terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Instrumen penelitian terdiri dari 

pedoman observasi, kamera/ video, dan form catatan lapangan. Penelitian ini 

menggunakan 2 macam teknik triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber data 

yang berupa informasi dari guru dan siswa tentang tindakan yang diterapkan 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, triangulasi teknik yang 

berupa informasi dari hasil observasi penerapan metode bermain peran. 

Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

meningkatnya kemampuan menghitung pada kelompok B Taman Kanak-Kanak 

Pertiwi II Trayu melalui metode demonstrasi dan pemberian tugas. Adapun rata-

rata presentase keberhasilan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Rata-Rata Presentase Keberhasilan Tiap Siklus 

Keberhasilan Penelitian Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 
Rata-rata presentase kemampuan 
berhitung 

30.77% 50% 80% 

 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisa komparatif dan kritis. 

Menurut Sarwiji Suwandi (dalam Nugraheni dkk., 2012:3), teknik analisis data 

yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan 

antara lain dengan teknik deskriptif komparatif (statistik deskriptif komparatif) 

dan teknik analisis kritis. Teknik deskriptif komparatif digunakan untuk 

menganalisis kemampuan menghitung, sedangkan teknik analisis kritis digunakan 

untuk menganalisis metode pembelajaran demonstrasi dan pemberian tugas. 

 
Pembahasan 

Kemampuan berhitung anak kelas kelompok B TK Pertiwi II Trayu tahun 

pelajaran 2013/2014 dapat meningkat dengan diterapkannya metode demonstrasi 
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dan pemberian tugas. Peningkatan tersebut bukan hanya pada nilai akhir berhitung 

anak saja, tetapi pada proses pembelajaran berhitung juga. Keaktifan anak dalam 

mengikuti pembelajaran meningkat, peningkatan ini terlihat sebelum tindakan dan 

setelah tindakan dari siklus pertama hingga siklus kedua. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil pengamatan terhadap aktivitas anak dalam proses pembelajaran.  

1. Kemampuan Berhitung Anak 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini didapatkan hasil diantaranya 

perubahan tingkah laku anak pada saat pembelajaran, perubahan cara mengajar 

guru dan perubahan hasil belajar dari anak. Secara keseluruhan, perubahan 

tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini. Hasil observasi terhadap 

anak dari siklus pertama sampai siklus kedua dapat dilihat pada tabel 12 

berikut ini. 

Tabel 2. Penilaian Kemampuan Berhitung Anak Secara Keseluruhan 
 

Indikator Kemampuan Berhitung 
Kondisi 

Awal 
Siklus  I Siklus II 

1 Anak mampu menyebutkan urutan bilangan dari 
1 sampai 20 

30.77% 57.69% 86.54% 

2 Anak mampu membilang dengan menunjuk 
urutan benda (mengenal konsep) bilangan dengan 
benda-benda sampai 20 

30.77% 55.77% 88.46% 

3 Anak dapat menghubungkan atau memasangkan 
lambang bilangan dengan benda-benda sampai 
20 (anak tidak disuruh untuk menulis) 

34.62% 63.46% 92.31% 

4 Anak mampu menyebutkan hasil penambahan 
dan pengurangan dengan benda sampai 10 

26.92% 53.85% 84.62% 

 % Rata-Rata 30.77% 57.69% 87.98% 

 
Berdasarkan tabel hasil observasi terhadap kemampuan berhitung anak 

dapat dilihat adanya kemajuan yang sangat baik. Keaktifan anak berangsur-

angsur baik, keberanian anak juga meningkat. Kreativitas dan inisiatif anak 

juga meningkat. Kemampuan berhitung anak meningkat dari siklus pertama 

sampai siklus kedua. 

Siklus pertama dilaksanakan tindakan berupa penerapan metode 

demonstrasi dan pemberian tugas dengan berhitung menggunakan jari. Dari 

tabel daftar nilai yang ada dapat diketahui bahwa perolehan nilai akhir anak 

pada siklus I semakin baik. Siklus pertama sudah dilaksanakan ternyata masih 

terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut adalah kurangnya perhatian anak 

tehadap pembelajaran. Anak masih asyik sendiri dengan demontrasi yang 
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diberikan guru, belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

Kelemahan yang lain adalah kepercayaan diri anak dalam mengerjakan soal 

masih kurang. Selain itu perhatian guru juga belum menyeluruh. Kelemahan-

kelemahan tersebut diperbaiki dalam pembelajaran berhitung dengan 

penggunaan metode demonstrasi dan pemberian tugas pada siklus kedua. 

Siklus kedua dilaksanakan tindakan penerapan metode demonstrasi dan 

pemberian tugas dengan materi berhitung dengan menghubungkan gambar 

(makanan dan minuman) dengan lambang bilangan sesuai jumlah gambar. 

Selain itu, dalam siklus kedua ini guru lebih banyak memberikan motivasi pada 

anak untuk lebih berani menerapkan secara langsung instruksi yang diberikan 

oleh guru.  

Hasil penelitian penggunaan metode demonstrasi dan pemberian tugas 

dalam berhitung pada anak kelas kelompok B TK Pertiwi II Trayu dari kondisi 

awal, siklus I dan siklus II menunjukkan adanya peningkatan nilai kemampuan 

berhitung anak. Perubahan skor kemampuan berhitung pada kondisi awal, 

siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Peningkatan Penilaian Kemampuan Berhitung pada Kondisi Awal, 
Siklus I, dan Siklus II 

Kemampuan berhitung 
Tindakan 

Rata-Rata Persentase 

Kondisi Awal 16.00 30.77% 

Siklus I 30.00 57.69% 

Siklus II 45.75 87.98% 

 
Berdasarkan tabel berikut, dapat dibuat grafik penilaian kemampuan 

berhitung pada kondisi awal, siklus I, dan siklus II di bawah ini. 

30.77

57.69

87.98

0

20

40

60

80

100

Kondisi Awal Siklus I Siklus II

Kemampuan Berhitung Anak

 
Gambar 1. Grafik Kemampuan Berhitung Secara Keseluruhan 
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Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berhitung 

pada setiap siklusnya. Pada kondisi awal penilaian kemampuan berhitung anak 

sebesar 30.77%. Kemudian dilakukan penelitian tindakan kelas pada siklus I 

dengan peningkatan sebesar 57.69%. Dilanjutkan perbaikan kemampuan 

berhitung anak pada siklus II dengan peningkatan sebesar 87.98%. Dari hasil 

penelitian tersebut, disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran menggunakan 

metode demonstrasi dan pemberian tugas dapat meningkatkan kemampuan 

berhitung pada anak kelompok B TK Pertiwi II Trayu tahun pelajaran 

2013/2014. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan 

kemampuan berhitung pada anak dapat disimpulkan sebagai berikut: a) anak 

sudah sangat aktif memperhatikan penjelasan guru, b) anak terlihat sangat aktif 

mengikuti pengajaran yang didemonstrasikan guru, c) rasa ingin tahu dan 

keberanian anak sudah muncul, d) kreatifitas dan inisiatif anak meningkat, e) 

keaktifan dan kerjasama dalam kelompok meningkat. anak mengerjakan tugas 

yang diberikan secara individu maupun kelompok dengan baik. 

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa kemampuan berhitung 

menggunakan metode demonstrasi dan pemberian tugas dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung pada anak kelompok B TK Pertiwi II Trayu Tahun 

Pelajaran 2013/ 2014. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chumaidah (2013) yang menunjukkan persentase kemampuan 

berhitung meningkat 94.77%. Chumaidah menyimpulkan ada peningkatan 

kemampuan berhitung permulaan khususnya kemampuan membilang pada 

anak-anak di kelompok B TK ‘Asyiyah Karang Semut, Trimulyo, Jetis, Bantul, 

Yogyakarta Melalui Metode Bermain dengan Kartu Bergambar. Persamaan 

penelitian yang diteliti oleh Chumaidah dengan peneliti adalah sama-sama 

meneliti kemampuan berhitung, sedangkan perbedaannya adalah Chumaidah 

meneliti tentang metode bermain, sedangkan peneliti meneliti tentang metode 

demonstrasi dan pemberian tugas. 
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2. Aktivitas guru dalam Menerapkan Metode Demonstrasi dan Pemberian Tugas 

Penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas juga dapat 

meningkatkan aktivitas guru dalam memberikan pembelajaran terhadap anak 

didiknya. Selama proses pembelajaran menggunakan metode demonstrasi dan 

pemberian tugas terjadi peningkatan pada siklus I dan siklus II. Gambar berikut 

adalah grafik perkembangan aktivitas guru dalam penerapan metode 

demonstrasi dan pemberian tugas mulai dari kondisi awal sampai pada 

tindakan kelas siklus II. 

Aktivitas Guru dalam Menerapkan Metode 

Demonstrasi dan Pemberian Tugas Secara 

Keseluruhan

40.00%

70.00%

90.00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kondisi Awal Siklus I Siklus II

P
er

se
n
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se

 
Gambar 2. Grafik Peningkatan Aktivitas Guru dalam Menerapkan Metode 

Demonstrasi dan Pemberian Tugas Secara Keseluruhan 
 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas guru 

dalam penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas. Pada kondisi awal 

aktivitas guru sebesar 40.00%, pada siklus I meningkat menjadi 70.00%, 

kemudian pada siklus II aktivitas guru dalam penerapan metode demonstrasi 

dan pemberian tugas meningkat menjadi 90.00%. dari hasil tersebut, 

disimpulkan bahwa metode demonstrasi dan pemberian tugas dapat 

meningkatkan aktivitas guru dalam kemampuan berhitung pada anak 

Kelompok B TK Pertiwi II Trayu Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

Penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas dapat meningkatkan 

aktivitas guru dalam memberikan pembelajaran terhadap anaknya. Dengan 

metode demonstrasi dan pemberian tugas ini guru dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung anak. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Hasibuan dan Moedjiono (2008:30) yang menjelaskan keuntungan yang 

diperoleh dari metode demonstrasi yaitu a) perhatian siswa dapat dipusatkan 
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kepada hal-hal yang dianggap penting oleh pengajar sehingga siswa dapat 

menangkap hal-hal yang penting, b) dapat mengurangi kesalahan-kesalahan 

bila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan keterangan 

guru, c) bila siswa turut aktif melakukan demonstrasi, maka siswa akan 

memperoleh pengalaman praktek untuk mengembangkan kecakapan dan 

keterampilan, dan d) beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan siswa 

akan dapat dijawab waktu mengamati proses demonstrasi. 

Sementara manfaat dari metode pemberian tugas menurut pandangan 

modern yang dikemukakan oleh Hamalik (2007:95-96) yaitu a) agar murid 

menambah pengetahuan secara harmonis, b) agar murid melatih diri belajar 

sendiri, c) agar murid memakai waktunya secara teratur dan secara ekonomis, 

d) agar murid menggunakan waktu terluang untuk memecahkan dan 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, e) belajar disiplin, f) 

murid-murid belajar mencari dan menemukan cara-cara yang sesuai dan tepat 

untuk menyelesaikan dan memecahkan tugas yang diberikan, g) agar anak 

dapat memahami sesuatu secara mendalam disamping ia mendengarkan di 

sekolah. 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas guru dalam menerapkan metode 

demonstrasi dan pemberian tugas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Guru memotivasi anak dengan baik, guru memberikan tujuan 

pembelajaran, guru memberi gambaran umum materi pelajaran yang akan 

dilakukan.  

b. Guru menyampaikan materi ajar dengan baik. Materi yang disampaikan 

benar sesuai dengan topik, bahasa jelas dan mudah dipahami anak. 

c. Guru sudah banyak mengadakan variasi gaya mengajar, guru menampilkan 

sikap bersahabat, berbicara sopan kepada anak, menghargai pendapat anak, 

Guru menegur anak dengan kata-kata yang halus, dan menumbuhkan 

kepercayaan kepada diri sendiri. 

d. Dalam pembelajaran guru melibatkan secara aktif. Hal ini terlihat disaat 

guru mendemonstrasikan materi berhitung dan juga mendorong anak 

mengemukakan ide. 
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e. Guru dalam memberikan penguatan cukup baik. Guru tidak hanya 

memberikan penguatan terhadap tingkah laku anak yang baik, tetapi juga 

memberikan semangat kepada anak yang belum berhasil. 

f. Didalam latihan terkontrol, guru memberikan tugas dengan jelas dan 

membimbing anak. Guru juga menumbuhkan tanggung jawab setiap anak 

serta menumbuhkan kepercayaan antar anak dalam belajar dengan baik. 

g. Guru memberikan latihan mandiri dengan baik, guru membimbing anak 

dan merespon setiap pendapat anak dengan baik sehingga menumbuhkan 

kepercayaan anak terhadap diri sendiri. 

h. Refleksi yang diberikan guru sudah baik, simpulan materi yang dirangkum 

sudah cukup jelas dan mencakup seluruh inti materi.  

i. Tindak lanjut diberikan guru dengan baik. Guru mengevaluasi keterampilan 

anak dengan baik. Guru mengarahkan materi pembelajaran agar dipelajari 

kembali di rumah dan memberikan tugas mandiri. 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian menunjukkan selama 

proses pembelajaran menggunakan metode demonstrasi dan pemberian tugas 

terjadi peningkatan pada siklus I dan siklus II. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminnatul (2011). Dari hasil 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Aminnatul dapat 

disimpulkan bahwa dengan penggunaan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan aspek kemampuan hasil dari tahap pratindakan ke siklus 1 

sebesar 2% (75%-77%) dan dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 7,5% (77%-

84,5%). Persamaan penelitian yang diteliti oleh Aminnatul dengan peneliti 

adalah sama-sama meneliti pembelajaran dengan menggunakan metode 

demonstrasi, sedangkan perbedaannya adalah Aminnatul meneliti tentang 

peningkatan kemampuan membuat hiasan teknik mozaik pada pembelajaran 

SBK, sedangkan peneliti meneliti tentang peningkatan kemampuan berhitung. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung pada anak kelompok B TK Pertiwi II Trayu Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan berhitung 
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anak kelompok B TK Pertiwi II Trayu pada siklus 1 mengalami peningkatan 

sebesar 57.69%% dan pada siklus 2 skor meningkat menjadi 87.98%.  

2. Langkah-langkah penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas yang 

berhasil meningkatkan kemampuan berhitung adalah sebagai berikut: a) Guru 

membagi anak menjadi 3 (tiga) kelompok setiap kelompok beranggota 4-5 

(empat sampai lima) anak, yang 1 kelompok untuk kegiatan menghubungkan 

gambar dengan lambang bilangan sesuai jumlah gambar, sedang 2 kelompok 

kegiatan yang lain sehingga guru mudah memantau anak, b) Guru mengajak 

anak untuk mendemonstrasikan menghitung dengan gambar, c) Guru meminta 

anak untuk menghitung gambar dengan benar, d) Guru memberi tugas 

menghubungkan gambar dengan lambang bilangan sesuai jumlah gambar, dan 

e) Guru memberi tugas anak membuat garis penghubung dengan benar.  

Berkaitan dengan simpulan yang telah disampaikan di atas, maka 

disarankan hal-hal  sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Siswa disarankan untuk mengikuti pembelajaran secara aktif dan 

memperhatikan pelajaran saat guru mengajar. Siswa harus bisa menambah 

wawasan dan mendalami materi yang dipelajari. Selain itu, sekiranya siswa 

kurang setuju terhadap cara mengajar guru, maka siswa dapat memberikan 

masukan ataupun saran kepada guru yang bersangkutan.  

2. Bagi Guru 

Hendaknya guru membuat rencana pembelajaran dan mempersiapkan 

media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, harus 

mampu memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta 

tujuan pembelajaran. Sebaiknya guru terus meningkatkan kemampuannya 

dalam mengembangkan, menyampaikan materi serta dalam mengelola kelas 

sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat, guru hendaknya dapat 

menerima saran maupun kritik dan memperbaiki kekurangan pada dirinya. 

3. Bagi Lembaga 

Supaya guru dapat meningkatkan profesionalisme maupun kualitas 

pembelajaran yang dilakukan melalui penelitian tindakan kelas ini, disarankan 

kepada kepala sekolah untuk: (a) memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

pendukung pembelajaran yang memadahi, (b) memotivasi guru untuk 

senantiasa meningkatkan kinerjanya, (c) mengirim guru kebeberapa forum 
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ilmiah, seperti seminar, lokakarya, workshop, dan penataran supaya wawasan 

guru bertambah luas dan mendalam pemahamannya tentang pendidikan dan 

pengajaran yang menjadi tugas pokoknya.  

4. Bagi Pembaca dan Peneliti Lain   

Pembaca dan peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

lanjutan mengenai media dakon untuk diterapkan pada aspek kemampuan 

berhitung lainnya maupun disiplin ilmu lainnya. 
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