
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini Pendidikan Anak Usia Dini menjadi wacana yang sering 

menjadi bahasan yang menarik dalam dunia pendidikan. Karena Sistem 

Pendidikan Nasional sekarang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. 

Kesemuanya merupakan kesatuan yang sistematis. PAUD diselenggarakan 

sebelum Pendidikan Dasar.  PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur 

formal, non formal, dan atau in formal. Meskipun PAUD bukan merupakan 

pendidikan dasar, namun posisi PAUD sangatlah penting. Karena potensi 

kecerdasan dan dasar-dasar perilaku mulai dibentuk pada rentan usia ini, tugas 

orang tua dan pendidik tinggal memberi stimulasi saja. 

Sesungguhnya semua anak mempunyai potensi kecerdasan masing-

masing. Pada tahun 1983, Gardner (dalam Musfiroh, 2005) mengemukakan 

teori yang disebut multiple intelligence, dalam bukunya Frames of Mind. 

Teori ini mengatakan “Ada banyak cara belajar dan anak-anak dapat 

menggunakan intelegensinya yang berbeda untuk mempelajari sebuah 

keterampilan atau konsep”. Selanjutnya Gardner menyatakan bahwa 

“Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, 

menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan 

budaya masyarakat”. 
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Dalam teori tersebut menekankan bahwa kecerdasan manusia 

tidaklah tunggal (IQ) saja, namun kecerdasan bersifat Majemuk. Salah satu 

kecerdasan majemuk (multiple inteligens) adalah kecerdasan logika-

matematika (logic smart). Kecerdasan Logika-Matematika adalah 

kecerdasan dalam hal angka dan logika. Kecerdasan Iogika matematika pada 

dasarnya melibatkan kemampuan-kemampuan menganalisis masalah 

secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola 

matematika dan menyelidiki sesuatu secara ilmiah. 

Pada anak usia dini, khususnya usia 5-6 tahun (TK kelompok B), 

kemampuan Logika-Matematika dapat terlihat melalui ciri-ciri 

diantaranya : suka bereksplorasi untuk memenuhi rasa ingin tahunya, 

sering bertanya tentang berbagai fenomena, melakukan uji coba, 

mengklasifikasikan berbagai benda berdasarkan warna, ukuran, jenis, dll, 

serta gemar berhitung. 

Kemampuan Logika-Matematika anak, dapat diasah dengan 

mengembangkan kemampuan kognitif anak. Perkembangan kognitif 

menurut Piaget dalam Hildayani (2007) ”Perkembangan kognitif itu 

meliputi kemampuan seseorang untuk merasakan dan mengingat, serta 

membuat alasan dan berimajinasi. Perbedaan mendasar antara orang 

dewasa dengan anak-anak dalam proses pembelajaran adalah anak-anak 

dan terutama bayi tidak belajar berdasarkan pengalaman, observasi atau 

imitasi. Pertama kali bayi belajar melalui imitasi, kemudian mengalami 

proses menuju penguasaan keterampilan secara bertahap. Begitu 
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seterusnya menuju keterampilan yang makin lama akan makin kompleks 

sejalan dengan perkembangan usianya. Agar perkembangan ini berjalan 

dengan optimal maka stimulasi perlu diberikan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan”.  

Mengembangkan kemampuan Logika Matematika pada anak usia 

Taman Kanak-kanak terdapat berbagai cara. Salah satu cara yang dapat 

digunakan adalah melalui metode pemecahan masalah yang tentunya 

dikemas dalam bentuk permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak usia TK B. Karena pada hakekatnya konsep belajar pada anak adalah 

”Bermain sambil belajar”. Dengan bermain anak bisa menyalurkan bakat 

sesuai minatnya serta berekspresi dan bereksplorasi dengan pengalaman 

yang ia rasakan secara langsung. 

Melalui bermain, anak juga memperoleh pemenuhan dari rasa ingin 

tahunya. Saat bermain anak mendapat banyak pengalaman dengan 

melakukan latihan untuk mengamati sendiri, membanding-bandingkan, 

menarik kesimpulan di samping juga terlatih untuk melihat dan mengamati 

sendiri, berpikir sendiri, dan membuat sendiri, lama-kelamaan ia akan dapat 

menemukan cara-cara sendiri dalam menyelesaikan/memecahkan masalah 

yang dihadapi. Latihan-latihan yang demikian, perlu untuk dapat 

mengembangkan kemampuan Logika-Matematika anak. 

TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Kauman Cawas adalah salah satu 

lembaga PAUD formal yang berbasik islami. Penyelenggaraan 

pembelajaran setiap harinya juga berisikan pembiasaan islami yang 
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bertujuan untuk membentuk kepribadian anak sejak dini mungkin, sehingga 

terciptalah manusia berakhlakul karimah dewasanya kelak. 

Selain pembelajaran Islami, tentunya di TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kauman Cawas juga memberikan pembelajaran-pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan semua potensi kecerdasan yang dimiliki 

anak, baik dari segi IQ maupun segi SQ nya. Jadi di dalam pembelajaran 

yang diberikan setiap harinya harus bisa mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan anak yang meliputi perkembangan kognitif, afektif dan 

psiko motorik, serta mampu merangsang semua kecerdasan anak, termasuk 

di dalam nya adalah kecerdasan Logika Matematika. 

Namun demikian di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Kauman Cawas 

khususnya untuk kelompok TK B kemampuan Logika Matematika nya 

belum dapat berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 36 siswa 

TK B baru beberapa anak saja yang sudah berhitung dengan benar, anak-

anak juga belum bisa membedakan konsep sama dan tidak sama, konsep 

banyak dan sedikit dengan benar. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, 

diantaranya : jumlah murid dan pengajar yang tidak seimbang, jumlah 

murid dalam satu kelas terlalu banyak, keterbatasan alat peraga yang 

digunakan dalam pembelajaran, hal ini otomatis akan memberi hambatan 

tersendiri dalam menyampaikan materi pembelajaran,sehingga tujuan 

pembelajaran tidak tercapai dengan optimal. 

Dari uraian di atas saya mengajukan judul “MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN LOGIKA MATEMATIKA ANAK USIA TK B MELALUI 
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METODE PEMECAHAN MASALAH DI TK ‘AISYIYAH BUSTANUL 

ATHFAL KAUMAN KECAMATAN CAWAS, KABUPATEN KLATEN 

TAHUN AJARAN 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Kemampuan kognitif anak TK B di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 

Kauman Cawas masih rendah belum sesuai dengan tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia tersebut. Hal ini karena di TK tersebut belum 

menggunakan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran setiap 

harinya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Kemampuan Kognitif pada anak usia TK B dapat dilihat dari 

beberapa aspek. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada kemampuan 

Logika Matematika khususnya dalam kemampuan megenal konsep 

lambang bilangan dan dapat menjawab penjumlahan dan pengurangan 

secara sederhana. Serta dapat membedakan konsep banyak-sedikit, sama-

tidak sama. 

 

D. Rumusan Masalah 

Apakah kemampuan Logika-Matematika anak TK B di TK 

‘Aisyiyah Bustanul Athfal Kauman Cawas dapat ditingkatkan melalui 

metode pemecahan masalah ?  
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E. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

depan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan logika matematika anak usia dini melalui metode 

pemecahan masalah. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan khusus untuk 

meningkatkan kemampuan logika matematika anak usia TK B dengan 

menggunakan metode memecahkan masalah di TK ‘Aisyiyah Bustanul 

Athfal Kauman  Kauman Cawas. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan di TK ‘Aisyiyah 

Bustanul Athfal Kauman Cawas ini memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua 

pendidikan anak, serta untuk meningkatkan mutu pendidikan TK dan 

dapat memajukan perkembangan pendidikan anak di Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengalaman baru sebagai bekal mengajar, 

serta peneliti juga dapat mempraktikkan ide / gagasan yang ia miliki 

selama melakukan penelitian. 

b. Bagi Guru  

Mendapatkan metode baru dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan maksimal yang ingin dicapai, terutama untuk 

meningkatkan kemampuan logika matematika anak usia TK B .  

c. Bagi Siswa  

Siswa mendapatkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

sehingga anak bisa menerima materi pembelajaran dengan baik, 

dengan demikian kemampuan Logika Matematika anak dapat 

meningkat. 

d. Bagi Orang Tua  

Orang tua memiliki anak yang cerdas, kreatif serta berkembang 

sesuai tingkat perkembangan seusianya.  

 

 


