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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak 
melalui permainan Flashcard dan Dotcard pada anak kelompok B RA Islam 
IRMAS Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan 
kepala sekolah. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B3 RA Islam 
IRMAS Sukoharjo. Data penelitian adalah kecerdasan logika-matematika anak 
dan data kegiatan pembelajaran dengan penerapan permainan Flashcard dan 
Dotcard. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
catatan lapangan. Pedoman observasi digunakan untuk observasi kecerdasan 
logika-matematika anak dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru, sedangkan 
pedoman wawancara dan pedoman catatan lapangan digunakan sebagai 
pendukung. Analisis data menggunakan analisis komparatif yaitu membandingkan 
hasil amatan kecerdasan logika-matematika anak dengan indikator pencapaian 
pada setiap siklus, sedangkan untuk hasil amatan kegiatan pembelajaran dengan 
menerapkan permainan Flashcard dan Dotcard dilakukan analisis interaktif 
meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
kecerdasan logika-matematika anak sebelum tindakan 58,53%, meningkat pada 
siklus I menjadi 75,40%, dan pada siklus II mencapai 88,49%. Berdasarkan hasil 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa “melalui permainan Flashcard dan 
Dotcard dapat meningkatkan kecerdasan logika-matematika pada anak kelompok 
B RA Islam IRMAS Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013”. 
 
Kata kunci : Kecerdasan Logika-Matematika, Permainan Flashcard dan Dotcard 
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PENDAHULUAN 

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 (Sujiono,2009:6). 

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. 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan 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.  

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

sembilan aspek kecerdasan jamak (multiple intelligences) dalam penerapannya di 

Indonesia, salah satunya adalah kecerdasan logika-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.  

Pada anak usia dini kecerdasan logika-matematika 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 (Adiningsih, 2008:6). 

Adapun realita di lapangan, kegiatan pembelajaran anak kelompok B di 

RA Islam IRMAS Sukoharjo kurang bervariasi. Guru dalam menyampaikan 
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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 tertentu seperti konsep jumlah, waktu, warna, dan 

ukuran, 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.  

Untuk mengatasi 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. Untuk itu, permainan 

Flashcard dan Dotcard diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan 

kecerdasan logika-matematika anak. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas adalah suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar 

sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan (treatment) yang 

sengaja dimunculkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh guru bersama peserta 

didik dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memecahkan permasalahan yang dihadapi 

anak kelompok B RA Islam IRMAS Sukoharjo yakni rendahnya kecerdasan 
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logika-matematika anak. Maka dari itu peneliti akan menerapkan metode 

pembelajaran bermain dengan menggunakan media Flashcard dan Dotcard untuk 

meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak. 

Proses penelitian ini berbentuk siklus. Dalam penelitian ini direncanakan 

akan dilakukan melalui dua siklus. Adapun siklus pertama dilakukan 3x 

pertemuan dan siklus kedua dilakukan 3x pertemuan. Sebelum melakukan 

tindakan, peneliti perlu melakukan kegiatan pra siklus. Pra siklus merupakan 

suatu kegiatan observasi yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal 

tentang kecerdasan logika-matematika anak sebelum adanya tindakan penelitian.  

Penelitian Tindakan Kelas merupakan rangkaian kegiatan pemecahan 

masalah yang dimulai dari langkah: perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Keempat langkah tersebut 

merupakan rangkaian kegiatan dalam satu siklus. Adapun langkah-langkah 

penelitian untuk setiap siklus dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara peniti, guru, dan kepala 

sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tindakan yang tepat dalam 

upaya untuk meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak. Pada saat 

pelaksanaan tindakan, guru kelas bertindak sebagai pelaksana tindakan yang 

Siklus I 

  Siklus II 

Perencanaan 

Tindakan I 

Pelaksanaan 
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Refleksi I   Pengamatan 
Tindakan I 

Dilanjutkan ke 
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Tindakan II 

Refleksi II 

Perencanaan  

 Tindakan II 

       Pelaksanaan  
  Tindakan II 

     Permasalahan 

        Permasalahan 

baru hasil refleksi 

   Apabila permasalahan 

belum terselesaikan 
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dibantu peneliti, sedangkan kepala sekolah mengamati dan mengevaluasi proses 

tindakan yang dilakukan. 

Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah RA 

Islam IRMAS Sukoharjo. Sekolah ini beralamat di jalan Nangka nomor 20, 

Gayam, Sukoharjo. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada waktu semester 

genap tahun ajaran 2012/2013. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok 

B3 berjumlah 21 anak yang terdiri dari 9 siswa putra dan 12 siswa putri. Dimana 

siswa/ anak didik berperan sebagai penerima tindakan dan guru sebagai pemberi 

tindakan penelitian. Peneliti memilih kelompok B3, karena kecerdasan logika-

matematika anak masih rendah yang dibuktikan jika dalam membilang, berhitung 

penjumlahan dan pengurangan, memasangkan/ mengurutkan lambang bilangan, 

dan bermain pola bilangan masih belum mampu dan sering terjadi kesalahan. 

Beberapa anak belum mampu melakukan kegiatan dengan baik, dikarenakan tidak 

antusias terhadap kegiatan pembelajaran. 

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data 

yang diperlukan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat disajikan 

berdasarkan masalah yang dihadapi. Jenis data dalam penelitian ini adalah 

kecerdasan logika-matematika anak dan kegiatan pembelajaran guru dalam 

menerapkan permainan Flashcard dan Dotcard, yang dikumpulkan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan catatan lapangan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

komparatif dan analisis interaktif. Data kecerdasan logika-matematika anak 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komparatif, yaitu dengan 

membandingkan hasil amatan kecerdasan logika-matematika dengan indikator 

kinerja pada setiap siklusnya. Sedangkan untuk data kegiatan pembelajaran dalam 

penelitian ini dianalisis secara interaktif, meliputi: pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data,dan penarikan kesimpulan hasil observasi kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan permainan Flashcard dan Dotcard. 
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HASIL PENELITIAN 

1. Pra Siklus 

Berdasarkan hasil observasi pada pra siklus, dapat diketahui bahwa dalam 

proses kegiatan pembelajaran masih terdapat beberapa anak yang tidak fokus 

dan antusias terhadap kegiatan. Hal tersebut disebabkan karena guru hanya 

menggunakan media seadanya dan tidak menggunakan variasi kegiatan yang 

lebih menarik untuk anak. Guru hanya memanfaatkan benda-benda yang ada 

di meja dan yang ada di kelas. Pada saat kegiatan berhitung, guru hanya 

memberikan stimulasi hafalan dengan kata-kata saja kurang mengaplikasikan 

berhitung dengan permainan, benda-benda, ataupun media yang lebih menarik 

dan menambah antusias anak dalam belajarnya. Guru sering kali hanya 

memberikan kegiatan penugasan, untuk mengerjakan soal pada LKA dalam 

melatih kemampuan anak dalam berhitung dan mengenal angka. Selain itu, 

kecerdasan logika-matematika anak masih rendah yang dibuktikan jika dalam 

membilang, berhitung penjumlahan dan pengurangan, memasangkan/ 

mengurutkan lambang bilangan, dan bermain pola bilangan masih belum 

mampu dan sering terjadi kesalahan.  

Berdasarkan hasil observasi dan tabulasi skor kecerdasan logika-

matematika pada pra siklus, maka dapat diketahui prosentase pencapaian 

sebesar 58,53%. Dari pernyataan tersebut, baik guru maupun peneliti merasa 

perlu untuk meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak dengan 

menerapkan permainan. Peneliti akan menerapkan permainan Flashcard dan 

Dotcard pada tindakan selanjutnya. 

2. Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi dan tabulasi skor kecerdasan logika-

matematika, maka dapat diketahui prosentase pencapaian kecerdasan logika-

matematika anak pada siklus I adalah 75,40%. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus II ini kembali dapat meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak 

yakni tercapainya indikator pencapaian pada siklus I yaitu ≥75%.  

Adapun hasil analisis dan refleksi dari pelaksanaan tindakan pada siklus I 

menunjukkan bahwa: 
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a. Masih ada beberapa anak yang ramai sendiri, tidak mau memperhatikan 

guru ketika di depan kelas. 

b. Adanya pelaksanaan tindakan pada siklus I sudah menunjukkan adanya 

peningkatan kecerdasan logika-matematika anak jika dibandingkan 

dengan sebelum tindakan/ pra siklus, meskipun hasilnya belum 

sepenuhnya optimal. 

c. Waktu yang digunakan belum maksimal, apabila diaplikasikan pada 

kegiatan dalam waktu 30 menit, dikarenakan dalam memberikan 

penjelasan materi dan evaluasi kegiatan pembelajaran memerlukan waktu 

yang lebih, khususnya untuk kecerdasan logika-matematika anak yang 

masih rendah. 

d. Kegiatan observasi pada butir amatan ke 5 dan 6, terlihat anak-anak masih 

membutuhkan banyak bantuan. Anak terlihat belum mampu melakukan 

penjumlahan atau pengurangan sederhana, dan pada saat bermain pola 

urutan bilangan masih terbatas kemampuannya. 

e. Kecerdasan logika-matematika anak dalam satu kelas dapat dikatakan 

masih belum merata, terbukti dalam kegiatan observasi setiap anak 

hasilnya masih berbeda-beda.  

Dari hasil analisis tersebut peneliti dan guru merasa bahwa hasil 

penelitian ini belum maksimal. Oleh sebab itu peneliti dan guru perlu 

membuat kembali perencanaan tindakan untuk siklus berikutnya. 

3. Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi dan tabulasi skor kecerdasan logika-

matematika, maka dapat diketahui prosentase pencapaian kecerdasan logika-

matematika anak pada siklus II adalah 88,49%. Secara keseluruhan proses 

pelaksanaan tindakan pada siklus II ini sudah berjalan dengan baik, masalah-

masalah yang terjadi pada pra siklus dan siklus I sudah dapat diatasi. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini kembali dapat meningkatkan 

kecerdasan logika-matematika anak yakni tercapainya indikator pencapaian 

pada siklus II yaitu ≥85%. 
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Sedangkan hasil analisis interaktif kegiatan pembelajaran pada siklus I, 

sebagian besar anak belum mampu dalam pengurangan sederhana dan 

menyusun pola bilangan. Sedangkan pada siklus II ini, anak sudah cukup 

antusias dalam kegiatan pembelajaran, anak sudah mampu melakukan 

penjumlahan dan pengurangan sederhana, serta menyusun pola urutan 

bilangan. Selain itu, guru kelas juga sudah mampu menguasai materi 

permainan Flashcard dan Dotcard, serta mampu memberikan variasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II ini dapat memperkuat 

hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa “melalui permainan Flashcard 

dan Dotcard dapat meningkatkan dan memberikan dampak terhadap 

kecerdasan logika-matematika anak kelompok B RA Islam IRMAS Sukoharjo 

tahun ajaran 2012/2013” sudah teruji kebenarannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan melalui 

beberapa tindakan dari siklus I dan siklus II serta dari hasil seluruh pembahasan 

dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

permainan Flashcard dan Dotcard dapat meningkatkan dan memberikan 

pengaruh/dampak terhadap kecerdasan logika matematika anak kelompok B3 RA 

Islam IRMAS Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan rata-rata prosentase kecerdasan logika-matematika anak dari 

sebelum tindakan sampai pada siklus II, yakni pada saat sebelum tindakan 

58,53%, siklus I mencapai 75,40%, dan siklus II mencapai 88,49 %. 
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