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ABSTRAK 

Ivah Solecha, A.520090061, Upaya Meningkatkan Kecerdasan Logika 
Matematika di TK Pertiwi I Butuhan Delanggu Klaten pada Anak  
Kelompok TK A Tahun Pelajaran 2012/2013 Program Study Pendidikan 
Anak Usia Dini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.2013. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan logika 

matematika melalui permainan klasifikasi pada TK Pertiwi I Butuhan Delanggu 
Klaten tahun pelajaran 2012/2013. Subjek dalam penelitian ini adalah anak 
kelompok TK A yang berjumlah 20 anak, penelitian ini dilaksanakan dalam 2 
siklus, yang setiap siklus dilakukan selama dua kali pertemuan. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data 
deskriptif kualitatif yaitu lebih mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan pada 
siklus I sampai siklus II melalui 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi,refleksi. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, 
dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kecerdasan 
Logika Matematika Anak Melalui Permainan Klasifikasi yaitu kecerdasan Logika 
Matematika anak pra siklus sebesar 33,5% peningkatan kecerdasan logika 
matematika anak siklus I 73,45%  dan peningkatan kecerdasan logika matematika 
anak siklus II 83,75%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Permainan 
Klasifikasi dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika di TK Pertiwi I 
Butuhan Delanggu Klaten pada anak kelompok TK A. 
 

Kata kunci: Kecerdasan Logika Matematika, Permainan Klasifikasi 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini  (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi 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, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan 

informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke 

beberapa arah yaitu:pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik 

halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, 
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kecerdasan spiritual), sosioemosional (sikap dan perilaku serta agama)  bahasa 

dan komunikasi, yang disesuaikan dengan keunikan dan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.  Tujuan diselenggarakannya 

pendidikan anak usia dini adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas, 

yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat 

perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki 

pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, membantu 

menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.  Sesuai 

dengan pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 ayat 1, 

yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0-6 

tahun. Sementara itu, menurut kajian rumpun ilmu PAUD dan penyelengaraannya 

di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. 

Sejak anak dilahirkan hingga tahun-tahun pertama, anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Para ahli sependapat bahwa 

perkembangan pada tahun-tahun awal lebih kritis dibandingkan dengan 

perkembangan selanjutnya. Hasil penelitian Erikson yang melacak perkembangan 

anak dari bayi hingga dewasa menyimpulkan bahwa” masa kanak-kanak 

merupakan gambaran awal manusia sebagai seorang manusia”. Para ahli 

neuroscience mengemukakan bahwa telah memiliki bermiliar sel neuron yang 

siap berkembang. Pertumbuhan sel jaringan otak terjadi sangat pesat pada tahun-

tahun pertama kehidupan anak. Saat anak mencapai usia 4 tahun 80% jaringan 

otaknya telah tersusun. Jaringan tersebut akan berkembang dengan optimal jika 

ada rangsangan dari luar berupa pengalaman-pengalaman yang dipelajari anak. 

Sebaiknya jaringan sel akan mati jika tidak diberikan rangsangan yang tepat. Oleh 

karenaitu, para ahli neuroscience menyebutkan periode perkembang dengan 

optimal jika ada rangsangan yang tepat. Oleh karena itu, para ahli neuroscience 

menyebut periode perkembangan masa kanak-kanak sebagai masa emas (golden 

age) yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. 

Sesungguhnya setiap anak dilahirkan cerdas dengan membawa potensi dan 

keunikan masing-masing yang memungkinkan mereka untuk menjadi cerdas. 

Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences, menyatakan terdapat 
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delapan kecerdasan pada manusia yaitu: kecerdasan linguistik/verbal/bahasa, 

kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual/ruang/spasial, kecerdasan 

musikal/ritmis, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan interpersonal, 

kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Tugas orangtua dan pendidik 

lah mempertahankan sifat-sifat yang menjadi dasar kecerdasan anak agar bertahan 

sampai tumbuh dewasa, dengan memberikan faktor lingkungan dan stimulasi 

yang baik untuk merangsang dan mengoptimalkan fungsi otak dan kecerdasan 

anak. 

Pada dasarnya setiap anak dianugerahi kecerdasan matematika logis. 

Gardner mendefinisikan kecerdasan matematis logis sebagai kemampuan 

penalaran ilmiah, perhitungan secara matematis, berpikir logis, penalaran 

induktif/deduktif, dan ketajaman pola-pola abstrak serta hubungan-hubungan. 

Dapat diartikan juga sebagai kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan kebutuhan matematika sebagai solusinya. Anak dengan kemampuan ini 

akan senang dengan rumus dan pola-pola abstrak. Tidak hanya pada bilangan 

matematika, tetapi juga meningkat pada kegiatan yang bersifat analitis dan 

konseptual. Menurut Gardner ada kaitan antara kecerdasan matematik dan 

kecerdasan linguistik. Pada kemampuan matematika, anak menganalisa atau 

menjabarkan alasan logis, serta kemampuan mengkonstruksi solusi dari persoalan 

yang timbul. Kecerdasan linguistik diperlukan untuk merunutkan dan 

menjabarkannya dalam bentuk bahasa. 

Masih menurut Gardner, ciri anak cerdas matematik logis pada usia balita, 

anak gemar bereksplorasi untuk memenuhi rasa ingin tahunya seperti menjelajah 

setiap sudut, mengamati benda-benda yang unik baginya, hobi mengutak-atik 

benda serta melakukan uji coba. Seperti bagaimana jika kakiku masuk kedalam 

ember penuh berisi air atau penasaran menyusun puzzle. Mereka juga sering 

bertanya tentang berbagai fenomena dan menuntut penjelasan logis dari tiap 

pertanyaan yang diajukan. Selain itu anak juga suka mengklasifikasikan berbagai 

benda berdasarkan warna, ukuran, jenis dan lain-lain serta gemar berhitung. 
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LANDASAN TEORI 

1. Kecerdasan Menurut Multiple Intelegences 

Kecerdasan menurut Howard Gardner adalah potensi biopsikologi. 

Kecerdasan (Inteligensi) berbeda dengan bidang pekerjaan dan bidang ilmu 

yang dikenal masyarakat seperti seni, pertanian, atau kedokteran. Kecerdasan 

adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dibuat 

dalam satu atau beberapa budaya (Gardner, 1993). 

Setiap kecerdasan didasarkan pada potensi biologis, yang 

kemudiandiekspresikan sebagai hasil dari faktor-faktor genetik dan 

lingkungan yang saling mempengaruhi. Secara umum, individu normal 

mampu menunjukkan bauran beberapa kecerdasan. Kecerdasan tidak pernah 

dijumpai dalam bentuk  murni. Sebaliknya, kecerdasan tertanam dalam 

berbagai sistem, sombol, seperti bahasa, gambar, peta, notasi musik, simbol 

matematika (Gardner, 1993). 

Kecerdasan Logika Matematika 

Campbell, Campbell, dan Dickinson (2002:45-58) menjelaskan bahwa 

tujuan  materi program dalam kurikulum yang dapat mengembangkan 

kecerdasan logika-matematika, antara lain mengenal bilangan, bberapa 

pola,perhitungan, pengukuran, geometri, statistic, peluang, pengelompokan, 

pemecahan masalahlogika, games strategi, dan atau petunjuk grafis. 

Sujiono dan sujiono (2004:288-290) menguraikan cara 

mengembangkan kecerdasan logika-matematika pada anak dapat 

menyelesaikan puzzle, mengenal bilangan, mengenal bentuk geometri, 

pengelompokan benda, mengenal warna. 

Bermain 

Bagi anak-anak, menurut para ahli, bermain memiliki fungsi dan 

manfaat yang sangat penting. Bagi mereka, bermain bukan hanya menjadi 

kesenangan tetapi, juga suatu kebutuhan yang mau tidak mau harus terpenuhi. 

Jika tidak, menurut Conny R.Semiawan (2002), ada satu tahapan 

perkembangan yang berfungsi kurang baik yang akan terlihat kelak jika si 
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anak sudah menjadi remaja. Maka tidak berlebihan, jika Catron dan Allen 

(1999) mengatakan bahwa bermain merupakan wahana  

yang memungkinkan anak-anak berkembang optimal. Bermain secara 

langsung mempengaruhi seluruh wilayah dan aspek perkembangan anak. 

Kegiatan bermain memungkinkan anak belajar tentang diri mereka sendiri, 

orang lain, dan lingkungannya.Dalam kegiatan bermain, anak bebas untuk 

berimajinasi, bereksplorasi, dan mencipta sesuatu. 

Klasifikasi 

Depdiknas (2007: 10) Klasifikasi adalah Penggolongan (klasifikasi) 

adalah salah satu proses yang penting untuk mengembangakn konsep 

bilangan. Supaya anak mampu menggolongkan atau menyortir benda-banda, 

mereka harus mengembangkan pengertian tentang “saling memiliki 

kesamaan”, “keserupaan”, “kesamaan”, dan “perbedaan”  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukankan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). Arikunto (1998) menjelaskan penelitian tindakan 

kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan dengan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi 

dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif 

antara kepala sekolah, guru kelas dan peneliti untuk menyamakan pemahaman, 

kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang melahirkan 

kesamaan tindakan (Action) bertujuan meningkatkan keaktifan dan kreatifitas 

anak usia dini. Kegiatan penelitian meliputi: perencanaan (planning), pelaksanaan 

(action), pengumpulan data (observing) dan menganalisis data/informasi untuk 

memutuskan sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut 

(reflecting). PTK bercirikan perbaikan terus menerus sehingga kepuasan peneliti 

menjadi tolak ukur berhasilnya (berhentinya) siklus  tersebut. 
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Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Siswa Kelompok A, TK PERTIWI 1 Butuhan 

Delanggu tahun ajaran 2012/2013 dengan pertimbangan bahwa anak pada sekolah 

ini memiliki kemampuan yang kurang dan bermain klasifikasi belum digunakan di 

TK Pertiwi 1 Butuhan Delanggu. Dalam penelitian ini di pilih satu kelas yaitu 

siswa kelompok A yang berjumlah 20 anak terdiri dari 9 anak laki-laki dan 11 

anak perempuan. Adapun maksud dari mitra penelitian adalah teman atau sahabat 

yang saling membantu dalam upanya meningkatkan kecerdasan logika 

matematika anak, sehingga proses  penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan tujuan yang diharapakan. Sementara yang menerima bimbingan dalam 

penelitian ini adalah anak TK Pertiwi 1Butuhan Delanggu, Klaten. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan 

dengan metode observasi, catatan lapangan, dan metode dokumentasi. 

Indikator Pencapaian 

Untuk meningkatkan keberhasilan dan keekfetifan peneliti ini, maka di 

rumuskan indicator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. Adapun 

kemampuan keberhasilan peneliti ini adalah menggunakan alat peraga langsung 

untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika anak mencapai lebih dari 

80%. 

 

HASIL PELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pada permasalan yang dirumuskan tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian, serta paparan hasil penelitian berikut ini dijabarkan pembahasan 

hasil peningkatan kecerdasan logika-matematika melalui permainan klasifikasi di 

TK Pertiwi I Butuhan Delanggu pada anak  kelompok  TK A. 

Sebelum dilaksanakan penelitian siklus I, peneliti melakukan survei atau 

observasi awal untuk mengetahui kondisi yang ada dilapangan. Berdasarkan 

kegiatan survei awal ini, peneliti menemukan bahwa kecerdasan logika-

matematika melalui permainan klasifikasi pada kelompok A di TK Pertiwi I 

Butuhan Delanggu termasuk rendah. Peneliti kemudian berkolaborasi dengan 
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guru kelompok A TK Pertiwi I Butuhan Delanggu untuk mengatasi masalah 

tersebut dengan memanfaatkan metode klasifikasi dalam peningkatan kecerdasan 

logika matematika anak. 

Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 

2013 di TK Pertiwi I Butuhan Delanggu. Pada kesempatan tersebut, peneliti 

berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru kelas terutama hal-hal yang akan 

dilakukan pada kegiatan pelaksanaan tindakan siklus I. Hal-hal yang di  

diskusikan antara lain: (1) peneliti menyamakan persepsi dengan kepala sekolah 

dan guru kelas mengenai penelitian yang akan dilakukan, (2) peneliti 

mengusulkan penggunaan media manik-mani, bola warna,gambar bendera, 

gambar garuda untuk pembelajaran.  

Peningkatan kecerdasan logika-matematika, (3) peneliti mengusulkan 

perencanaan pembelajaran berupa RBP (Rencana Bidang Pengembangan) dan 

guru menyetujui, (4) peneliti mengusulkan observasi sebagai instrumen pokok 

penilaian peningkatan kecerdasan logika-matematika anak, (5) Menentukan 

jadwal pelaksanaan tindakan. Pada waktu diskusi mendapat persetujuan bahwa 

peneliti sebagai pelaksana tindakan dan kepala sekolah serta guru kelas membantu 

selama proses pembelajaran dan sebagai observator. Alokasi waktu di setiap 

pertemuan selama 30 menit. Adapun tindakan dalam siklus pertama akan 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Dimana pertemuan pertama pada hari Senin 

tanggal 25 Meret 2013, pertemuan kedua pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013. 

Disamping itu peneliti juga dapat melihat rentang konsentrasi anak selama 

bermain. Pertanyaan dari peneliti, kecerdasan logika-matematika anak-anak pun  

juga mengalami peningkatan dari 33,5% meningkat menjadi 73,45%. Antusias 

anak dalam mengikuti kegiatan bermain klasifikasi pada pertemuan kedua ini  

menunjukan peningkatan kecerdasan  yang baik. Hal ini dapat terlihat dari 

peningkatan kecerdasan logika-matematika anak dimana pada pertemuan 

prasiklus yaitu 33,5%, siklus I yaitu 73,45%. 

Proses pelaksanaan tindakan  pada siklus II sudah baik. Kelemahan yang 

ada pada siklus I dapat teratasi dengan baik. Hal ini menunjukan peningkatan 

kecerdasan logika-matematika melalui permainan klasifikasi  mengalami 
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peningkatan. Peningkatan kecerdasan logika matematika ini terlihat dari 

tercapainya indikator yang ditetapkan, seperti peningkatan kecerdasan logika 

matematika anak yang mencapai 83,75 %, antusiasme anak yang meningkat serta 

perhatian dan konsentrasi anak dalam pembelajaranpun membaik. Peneliti dengan 

dibantu kolaborator telah berhasil meningkatkan kecerdasan  logika matematika 

anak serta perhatian dan konsentrasi anak dalam proses pembelajaran.  

Adapun masih ditemukannya satu atau dua anak yang kurang 

memperhatikan peneliti tidak menjadi masalah dalam proses pembelajaran, karena 

kita tahu bahwa karakteristik, kemampuan, dan daya tangkap anak didik pada 

kelompok A TK Pertiwi I Butuhan Delanggu semester II tahun pelajaran 

2012/2013 telah mengalami peningkatan sebesar 83,75%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelompok A TK Pertiwi I 

Butuhan Delanggu. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Berdasarkan 

hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa melalui permainan klasifikasi 

dapat meningkatkan kecerdasan logika-matematika di TK Pertiwi I Butuhan 

Delanggu pada kelompok TK A.  Adapun peningkatan kecerdasan logika-

matematika anak dapat dilihat dari peningkatan pada siklus I  yaitu 73,45%  siklus 

II yaitu 83,75%. 

Metode pendukung mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan 

Kecerdasan logika-matematika melalui permainan klasifikasi. Dalam hal ini 

metode pendukung yakni pemberian waktu untuk mengeksplor kemampuan diri 

dan pemberian  rewads stikers atau bintang membantu meminimalkan 

permasalahan yang dihadapi pada saat pembelajaran serta memotivasi anak untuk 

aktif dalam proses pembelajaran. 
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Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah  

a. Kepala sekolah dapat menjadi motor penggerak dalam perbaikan terhadap 

proses pembelajaran. Kepala sekolah sebaiknya menjaga hubungan baik 

antara kepala sekolah dan guru melalui kerja kolaborasi.  

b. Pihak sekolah harus dapat menciptakan kondisi belajar yang memadai 

dengan memperhatikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang 

menunjang dalam pembelajaran khususnya pembelajaran untuk 

meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak seperti penyediaan 

media, alat-alat pembelajaran yang lain. Kepala sekolah perlu dan dapat 

melakukan pemantauan proses pembelajaran dikelas. 

2. Bagi guru  

Hendaknya mau secara terus-menerus berusaha meningkatkan 

kecerdasan logika-matematika anak. Selain itu, guru harus mampu memiliki 

media yang kiranya sesuai untuk digunakan meningkatkan kecerdasan logika-

matematika anak dan media yang memadai untuk menunjang proses belajar 

mengajar yang baik, menyenangkan dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang 

menarik, menyenangkan dan bervariasi agar dapat membuat anak berminat 

dan antusias terhadap proses pembelajaran.  

a. Guru kelas yang lain hendaknya melakukan pendekatan secara emosional 

terhadap anak, agar siswa tidak merasa minder, takut dan selalu siap dalam 

mengeluarkan ide atau gagasanya terutama dalam pembelajaran 

meningkatkan kecerdasan logika-matematika anak. Apabila pembelajaran 

menggunakan metode klasifikasi hendaklah menggunakan metode 

pendukung seperti permainan, dan sebagainya sehingga lebih memotivasi 

dan merangsang anak untuk berpikir logis dan aktif.  
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b. Materi yang diberikan kepada anak hendaklah sesuai dengan konteks 

kehidupan anak, gambar yang menarik, kata-kata yang sederhana, 

penyampaian yang jelas dan menarik..  

3. Kepada Peneliti Berikutnya  

Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini, tetapi dalam materi dan pendekatan yang berbeda. 
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