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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 menitik beratkan pada 

peletakan dasar ke beberapa arah yaitu:pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi, 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 
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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 karena itu, 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 
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terdapat 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 pendidiklah 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 
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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. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka pada 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut Apakah melalui 

permainan klasifikasi dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika anak 

di TK Pertiwi I Butuhan Delanggu Klaten Pada Anak Kelompok TK A Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. a. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika anak. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika melalui permainan 

klasifikasi pada anak Kelompok A di TK Pertiwi I Butuhan Delanggu 

Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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2. Untuk mengetahui prosentasi peningkatan kecerdasan logika matematika 

melalui permainan klasifikasi pada anak kelompok A di TK Pertiwi I 

Butuhan Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana permainan 

klasifikasi dapat meningkatkan kecerdasan matematika anak. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi pengelola pendidikan 

Memberi penegetahuan mengenai pentingnya menggunakan permainan 

klasifikasi dan dapat memperkaya wacana ilmu pengetahuan 

khususnya yang berkaitan dengan permainan klasifikasi dalam 

meningkatkan kecerdasan logika-matematika. 

b. Bagi anak 

Memperkenalkan kepada anak model pembelajaran dengan permainan 

klasifikasi, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan logika 

matematika. 

c. Bagi khasanah pendidik 

Memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternatif penerapan model 

pembelajaran dengan permainan klasifikasi dalam meningkatkan 

kecerdasan logika matematika anak. 

 


