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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Taman kanak-kanak adalah suatu bentuk pendidikan dijalur formal 

yang menyediakan program pendidikan dini anak usia 4 sampai 6 tahun 

sebelum memasuki pendidikan dasar, bertujuan membantu anak didik 

mengembangkan potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral 7 nilai- 

nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni untuk 

persiapan memasuki pendidikan dasar. Salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh peserta didik TK adalah mampu mengikuti pendidikan 

selanjutnya dengan kesiapan yang optimal sesuai dengan tuntutan yang 

berkembang dalam masyarakat. Dan salah satu kegiatan yang perlu dikenalkan 

di TK adalah matematika atau kegiatan berhitung. 

Berhitung merupakan kegiatan yang penting bagi perkembangan anak 

usia dini. Kegiatan berhitung di Taman Kanak-Kanak tidak hanya berkaitan 

dengan kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental, sosial dan 

emosional. Berhitung merupakan bagian dari matematika diperlukan untuk 

menumbuh kembangkan keterampilan berhitung yang sangat berguna bagi 

kehidupan sehari-hari terutama konsep bilangan yang merupakan dasar bagi 

pengembangan kemampuan matematika.  

Tujuan berhitung secara umum di Taman Kanak-kanak (TK) adalah 

agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung sehingga pada saat 

nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang 
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selanjutnya yang kompleks (Depdiknas dalam Amelia, 2012:2). 

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. Banyak anak yang merasa bosan 
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saat diberikan kegiatan tersebut, dan juga banyak anak yang tidak mau 

menyelesaikan kegiatan atau tugas yang diberikan guru. 

Metode yang digunakan oleh guru adalah salah satu kunci pokok di 

dalam keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak. 

Pemilihan metode yang akan digunakan harus relevan dengan tujuan 

penguasaan konsep, transisi dan lambang dengan berbagai variasi materi, 

media dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. 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. 

Metode demonstrasi sebagai metode penyajian tidak terlepas dari 

penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran 

siswa hanya sekadar memerhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan 

bahan pelajaran lebih konkret. Kegiatan belajar mengajar berpusat pada guru 

atau guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Tetapi pada metode 

demonstrasi aktivitas siswa lebih banyak lagi dilibatkan. Dengan demikian, 

dominasi guru lebih berkurang lagi. 

Selain metode demonstrasi, guru dapat menggabungkan metode 

pembelajaran pemberian tugas dalam meningkatkan kemampuan berhitung 

anak. 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 
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menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari pendidik 

yang sudah dipersiapkan sehingga anak dapat menjalani secara nyata dan 

melaksanakan dari awal sampai tuntas. Metode pemberian tugas dapat 

diberikan secara kelompok atau perorangan. Dengan kegiatan pemberian tugas 

merupakan salah satu pemberian pengalaman agar anak memperoleh 

penguasaan materi yang diajarkan lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, peneliti 

memilih judul “Penerapan Metode Demonstrasi dan Pemberian Tugas Dapat 

Meningkatkan Kemampuan Berhitung Anak Pada Kelompok B Taman 

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

 

B. Pembatasan Masalah 

Peneliti perlu membatasi penelitian ini agar pelaksanaan penelitian tidak 

menjadi bias. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah 

1. Kemampuan berhitung awal pada anak Kelompok B Taman Kanak-Kanak 

Pertiwi II Trayu Tahun Pelajaran 2013/ 2014 

2. Penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas pada Kelompok B 

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

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di depan, 

maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam peneliti ini adalah “Apakah 

penerapan metode demonstrasi dan pemberian tugas dapat meningkatkan 
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kemampuan berhitung awal pada anak Kelompok B Taman Kanak-Kanak 

Pertiwi II Trayu Tahun Pelajaran 2013/ 2014?” 

 

D. Tujuan Masalah 

1. Tujuan Khusus 

 “Untuk meningkatkan kemampuan berhitung melalui metode demonstrasi 

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

II Trayu Tahun Pelajaran 2013/ 2014”. 

2. Tujuan Umum 

a. Masukan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan belajar dengan 

memanfaatkan metode pembelajaran. 

b. Untuk meningkatkan pemahaman materi yang diajarkan 

c. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi anak 

a. Memudahkan anak dalam meningkatkan kemampuan berhitung 

menjadi baik. 

b. Dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung anak sehingga dapat mengubah perolehan 

prestasi belajar matematika 

c. Dapat memberikan motivasi anak bahwa belajar matematika adalah 

menyenangkan. 
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2. Bagi guru 

a. Dapat memberikan pertimbangan dan motivasi bagi guru dalam 

memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan proses pembelajaran. 

b. Dapat memberikan informasi bagi para pengajar dalam menggunakan 

metode untuk pelajaran berhitung. 

3. Bagi sekolah 

Memberikan masukan pada kepala sekolah dalam membuat kebijakan 

tentang peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pelatihan 

bagi guru tentang penggunaan metode pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung anak. 


