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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah seorang laki-laki ataupun perempuan yang belum dewasa 

atau belum mengalami pubertas. Baik anak laki-laki maupun perempuan, 

mereka memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan 

orang dewasa. Karakteristik yang dimiliki anak adalah selalu aktif, dinamis, 

antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 

mereka seolah-olah tidak pernah berhenti untuk bereksplorasi dan belajar. 

Menurut Sujiono (2009:6) anak usia dini adalah sosok individu yang 

menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi 

kehidupan selanjutnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa usia dini merupakan 

masa yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab I pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. 

Dengan demikian pendidikan anak usia dini merupakan salah satu 

bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan 
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dasar kebeberapa arah yang terdiri dari aspek kemandirian dan pembiasaan 

meliputi sosial-emosional, nilai moral dan agama. Sedangkan untuk aspek 

bidang pengembangan meliputi fisik-motorik, kognitif, dan bahasa. 

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal, non 

formal, dan informal. Adapun pada jalur Formal meliputi Taman Kanak-

Kanak dan Raudhatul Athfal. Kegiatan pembelajaran baik di TK maupun RA 

diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan dan minat anak sebelum 

memasuki pendidikan selanjutnya Sekolah Dasar (SD). 

Setiap orang ingin mempunyai anak yang cerdas, karena kecerdasan 

adalah modal penting bagi anak untuk dapat mengarungi kehidupan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Widayati dan Widijati (2008:1) bahwa 

generasi yang sehat dan cerdas diharapkan dapat menjadi tonggak kemajuan 

bangsa. Dari pernyataan itu, anak yang cerdas akan memiliki potensi dalam 

kehidupan utamanya sebagai generasi penerus kemajuan bangsa.  

Menurut Sujiono (2009:183) pembelajaran dengan kecerdasan jamak 

sangatlah penting untuk mengutamakan perbedaaan individual pada anak 

didik. Dari pernyataan tersebut, kecerdasan jamak sangat penting untuk 

masing-masing anak. Sebagai pendidik maupun orangtua perlu 

memperhatikan kecerdasan yang dimiliki anak dengan cara menerapkan 

strategi dan pendekatan sesuai dengan gaya belajarnya. 

Menurut Gardner dalam Sujiono (2009:185) dijelaskan bahwa terdapat 

sembilan aspek kecerdasan jamak (multiple intelligences) dalam 

penerapannya di Indonesia, salah satunya adalah kecerdasan logika-
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matematika. Kecerdasan logika-matematika sering dikenal sebagai kecerdasan 

akademik, karena kecerdasan ini dapat menentukan prestasi belajar seseorang. 

Selain itu kecerdasan logika-matematika juga sangat berarti dalam kehidupan 

seseorang yakni dalam melakukan perhitungan, analisa masalah, dan 

perkiraan terhadap suatu hal yang penting dan rumit yang membutuhkan 

penalaran dan pemikiran logis. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari yang 

berhubungan dengan: jual-beli (perdagangan), estimasi dana/biaya, ekonomi, 

akuntansi, matematika, dan operasional-operasional lain yang melibatkan 

kecerdasan logika-matematika.  

Dari pernyataan tersebut, kecerdasan logika-matematika menjadi 

penting dan bermakna bagi seseorang. Apabila seseorang tanpa kecerdasan 

logika-matematika, mereka akan mengalami kerugian dalam suatu hal karena 

tidak mampu memperkirakan, berpikir rasional, dan nalar dalam menghadapi 

suatu masalah kehidupan. Misalnya: Seseorang mengadakan jual-beli barang 

selalu mengalami kerugian, karena dalam kegiatan jual-beli tersebut tidak 

memikirkan perhitungan terhadap pendapatan dan pengeluarannya. 

Menurut Gardner dalam Adiningsih (2008:6) kecerdasan logika-

matematika mencakup tiga bidang yang saling berhubungan yaitu 

matematika, ilmu pengetahuan (sains), dan logika. Pada anak usia dini 

kecerdasan ini dapat dilihat pada kemampuan atau kecakapan anak dalam 

menalar, kemampuan menggunakan bilangan atau angka yang diajarkan 

melalui berhitung, membedakan bentuk, bermain dengan benda-benda yang 

ada di sekitar anak, cerdas dalam hal sains, dan juga menangani pemikiran 

logis. 
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Adapun realita di lapangan, kegiatan pembelajaran anak kelompok B di 

RA Islam IRMAS Sukoharjo kurang bervariasi. Hal ini dapat  terlihat bahwa 

strategi, metode, dan media pembelajaran kurang diperhatikan dalam 

penerapannya di kelas. Selain itu, guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran masih monoton (kurang menarik), yang terjadi anak cepat 

mengalami kebosanan dan kurang aktif pada proses pembelajaran. Anak 

terlihat kurang antusias mengikuti kegiatan karena tidak ada suatu hal yang 

berupa aktivitas bermain ataupun permainan.  

Dalam hal ini adalah kecerdasan logika-matematika anak kelompok B 

RA Islam IRMAS Sukoharjo dapat dikatakan masih rendah. Ditunjukkan 

pada hasil belajarnya masih terdapat beberapa anak yang kesulitan dalam hal: 

mengenal dan mengingat angka (bilangan) dalam berhitung, sulit 

membedakan konsep jumlah dan pola bilangan, anak juga kurang cepat dalam 

memecahkan permasalahan sederhana yang melibatkan kemampuan berpikir 

logika dan matematika. Dari pernyataan itu, faktor yang dapat mempengaruhi 

rendahnya kecerdasan logika-matematika anak adalah kurang adanya 

stimulasi melalui kegiatan bermain atau permainan.  

Menurut Noorlaila (2010:37) “permainan memiliki peran penting bagi 

perkembangan anak, yakni sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan, 

perkembangan, maupun kecerdasannya”. Dari pernyataan tersebut, permainan 

tidak hanya penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak melainkan 

dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan anak, salah 

satunya adalah kecerdasan logika-matematika. 
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Sebagai guru perlu menerapkan strategi dan metode pembelajaran 

berupa permainan yang dapat meningkatkan kecerdasan anak. Hal ini 

bertujuan untuk mengatasi kendala ataupun permasalahan yang muncul pada 

anak kelompok B RA Islam IRMAS Sukoharjo di dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan solusi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

berupa aktivitas permainan yang dapat meningkatkan kecerdasan logika-

matematika anak. Peneliti berharap kecerdasan logika-matematika dapat 

meningkat melalui permainan Flashcard dan Dotcard. 

Menurut Hasan (2009:65) Flashcard dan Dotcard merupakan sebuah 

terobosan dalam bidang pendidikan anak usia dini yang menggunakan 

sejumlah kartu sebagai alat bantu. Permainan Flashcard dan Dotcard 

memungkinkan anak untuk belajar membaca dengan cara mengingat gambar 

dan bentuk. Dalam hal ini perkembangan otak kanan dan otak kiri dapat 

seimbang, sehingga kecerdasan anak berkembang optimal. Kecerdasan 

logika-matematika merupakan salah satu bagian dari kecerdasan jamak 

(multiple intelligences). Untuk itu, permainan Flashcard dan Dotcard dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak. 

Berdasarkan uraian pernyataan tersebut di atas, maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian tentang “Peningkatan Kecerdasan Logika-

Matematika Anak Melalui Permainan Flashcard dan Dotcard pada Anak 

Kelompok B RA Islam IRMAS Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013“. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kecerdasan logika-matematika anak kelompok B3 di RA Islam IRMAS 

Sukoharjo masih rendah. 

2. Kegiatan pembelajaran kurang bervariasi (monoton) dan media 

pembelajaran belum optimal dalam penggunaannya. 

3. Permainan Flashcard dan Dotcard belum pernah diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya pembatasan dan pemfokusan 

masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kecerdasan logika-matematika dibatasi pada kemampuan anak dalam 

mengenal angka, menghitung, dan mengenal simbol/ pola tertentu. 

2.  Permainan Flashcard dan Dotcard dibatasi pada kartu bergambar dengan 

angka 1-20. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah permainan Flashcard dan Dotcard dapat meningkatkan dan 

memberikan dampak terhadap kecerdasan logika-matematika pada anak 

kelompok B RA Islam IRMAS Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013? 
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E. Tujuan Penelitian 

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan 

berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian secara 

umum adalah untuk mendeskripsikan kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan permainan Flashcard dan Dotcard dapat meningkatkan 

kecerdasan logika-matematika anak kelompok B di RA Islam IRMAS 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/ 2013. Sedangkan secara khusus tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan kecerdasan logika-matematika anak 

kelompok B di RA Islam IRMAS Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013 

melalui permainan Flashcard dan Dotcard. 

2. Untuk mengetahui dampak permainan Flashcard dan Dotcard dalam 

meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak kelompok B di RA 

Islam IRMAS Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat   

memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis 

dalam penelitian ini adalah dapat menambah khasanah pengetahuan di dalam 

dunia Pendidikan Anak Usia Dini, yakni tentang pentingnya permainan 

Flashcard dan Dotcard dapat meningkatkan kecerdasan logika-matematika 

anak. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Anak 

 Dapat meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak. Selain 

itu dapat menambah pengetahuan, pengalaman bermain Flashcard dan 

Dotcard pada kegiatan pembelajaran di kelas. 

2.  Bagi Guru 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam mengembangkan 

diri, terkait tugas guru sebagai pengajar. 

b. Meningkatkan strategi dan kualitas pembelajaran di kelas, terkait 

dalam meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak melalui 

permainan Flashcard dan Dotcard. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pendorong bagi 

para guru dalam mencari dan menerapkan inovasi pembelajaran, 

meningkatkan profesionalisme guru beserta tanggungjawabnya dalam 

pembelajaran, yang selanjutnya dapat berupaya meningkatkan kualitas 

sekolah menjadi lebih unggul untuk masa yang akan datang. 

4.  Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengalaman langsung dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Jika peneliti menjadi seorang guru nantinya, 

peneliti akan lebih mengetahui bahwa melalui permainan Flashcard dan 

Dotcard dapat meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak. 

5. Bagi Penelitian Lain 

Semoga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam penyusunan penelitian, untuk penelitian yang selanjutnya. 
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6.  Bagi Pengambil Kebijakan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu peneliti lain dalam 

proses penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti tersebut dapat 

lebih baik dalam proses pembuatannya dan menjadikannya sebagai titik 

acuan dalam penelitian. 

 


