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ABSTRAK
UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN LOGIKA MATEMATIKA
DENGAN MENGGUNAKAN REALIA PADA ANAK
KELOMPOK B DI RA IRMAS SUKOHARJO
TAHUN AJARAN 2012/2013

Amalia mursyida, A 520 090 094, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 79 halaman.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika
anak dengan menggunakan media realia di Kelompok B RA IRMAS Gayam
Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek
tindakan penelitian ini adalah kelompok B RA IRMAS Gayam yang berjumlah 16
anak.Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala
sekolah.Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam observasi
partisipan dan dokumentasi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui 3
siklus, masing-masing siklus 2 pertemuan. Prosedur dalam penelitian ini terdapat
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data
dianalisis dengan teknik komparatif / perbandingan yaitu membandingkan hasil
yang dicapai anak dengan indikator kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terjadinya peningkatan kecerdasan logika matematika anak dengan menggunakan
media realia pada setiap siklusnya. Kecerdasan anak meningkat dari prasiklus
41,75% menjadi 52,93% pada siklus I. Pada siklus II kecerdasan menjadi 72,56%.
Pada siklus III kecerdasan meningkat menjadi 85,81%. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah melalui media realia dapat meningkatkan kecerdasan logika
matematika anak.
Kata kunci : kecerdasan, logika matematika, media realia.
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PENDAHULUAN

Jenjang pendidikan ini sangat penting dilakukan sebagai sarana
menciptakan rangsangan pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani anak sedini mungkin, agar anak memiliki kesiapan optimal
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut baik yang formal, nonformal, dan
informal. Menurut Mansyur (2005:89) Pendidikan Anak Usia Dini merupakan
salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke
arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan (daya fikir, daya cipta,
kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual), sosio-emosional, bahasa, dan
komunikasi.
Pendidikan Anak Usia Dini khususnya TK pada dasarnya diselenggarakan
dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara
menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian
anak sebagaimana dikemukakan oleh Anderson (1993). Dikemukakan oleh
Howard Gardner dalam bukunya Multiple intelligences menyatakan terdapat
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.
Kecerdasan matematika logika sangatlah penting untuk dikembangkan dari
usia dini. Dan berhitung merupakan bagian dari matematika, yang sangat
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama konsep bilangan yang
merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun
kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar (Depsiknas, 2007:1). Berhitung di
Taman Kanak-kanak diharapkan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan
kognitif saja, tetapi juga kesiapan mental, social dan emosional.
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Berdasarkan pengamatan terhadap pembelajaran anak kelompok B di RA
IRMAS Gayam Sukoharjo, kecerdasan logika matematika yang dimiliki anak
masih sangat rendah. Pada saat diberi kegiatan yang berkaitan dengan berhitung
matematika yang diberikan oleh anak, anak sering merasa bosan dan meminta
bantuan guru. Factor-faktor penyebab anak bosan mengikuti proses pembelajaran
antara lain adalah karena anak takut salah atau proses pembelajaran tidak menarik.
Untuk itu diperlukan metode yang dapat membuat anak bersemangat dan proses
pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi. Melalui media realia, anak
dilatih meningkatkan kecerdasan logika matematikanya dengan berfikir cepat dan
dengan menggunakan realia sianak mampu mengetahui sebab dan akibat .Atas
dasar uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat hal tersebut dalam sebuah
penelitian yang berjudul: ″Upaya Meningkatkan Kecerdasan Logika Matematika
dengan Menggunakan Realia Pada Anak Kelompok B Di RA IRMAS Gayam
Sukoharjo, Tahun Ajaran 2013″.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat suatu
identifikasi masalah sebagai berikut: ″Belum optimalnya penggunaan bermacammacam media realia untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika yang
dimiliki anak″. Supaya peneliti ini memperoleh kajian yang mantap perlu dibatasi
masalahnya yaitu sebagai berikut: Dalam penelitian ini dibatasi pada: a.
Kemampuan berhitung dibatasi pada membilang angka 1-20, b. Pembelajaran
dengan menggunakan media realia, c. Subyek penelitian dibatasi pada anak
kelompok B RA IRMAS Gayam

Sukoharjo yaitu berjumlah 16 anak.

Berpijak pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan
pembatasan masalah maka masalah peneliti ini dirumuskan sebagai berikut:
″Apakah penggunaan realia dapat meningkatkan kecerdasan Logika Matematika
anak di RA IRMAS Gayam Sukoharjo?″. Peneliti ini memiliki tujuan untuk
meningkatkan kecerdasan Logika Matematika pada anak Kelompok B di RA
IRMAS Gayam Sukoharjo.
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Pelaksanaan suatu pekerjaan yang dimulai dengan suatu prosedur
sistematik, tentunya akan memiliki kegunaan baik secara langsung maupun tak
langsung. Demikian juga dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat.
Manfaat dari penelitian ini antara lain: 1.Manfaat Teoritis: Secara teoritis
penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan untuk
meningkatkan kecerdasan Logika Matematika anak melalui Realia pada anak di
Kelompok B. 2. Manfaat Praktisnya: a. Bagi anak Memberikan pengalaman dan
wawasan baru pada anak dalam meningkatkan kemampuan logis matematika
tersebut. b. Bagi guru Sebagai beberapa bahan masukan bagi guru-guru semuanya
dalam memilih media yang tepat dan menyenangkan dan kreatif dalam
meningkatkan kemampuan logis matematika anak. c. Bagi sekolah yaitu Hasil
penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan serta mjukan dalam menentukan
kebijakan dan program dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui
pengembangan media bermain dll dan dalam meningkatkan kemampuan logis
matematika anak Taman Kanak-Kanak.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di RA IRMAS GAYAM SUKOHARJO.
Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan mulai bulan Maret 2013 sampai dengan
bulan April 2013. Subyek penelitian adalah anak-anak kelompok B yang
berjumlah 16 siswa tahun ajaran 2012/ 2013. Sedangkan yang memberi peneliti
sebagai guru dan dibantu oleh guru kelas. Obyek penelitian adalah Kecerdasan
logika matematika dengan menggunakan media realia.
Jenis penelitian adalah PTK dengan langkah-langkah:
1.

Perencanaan Tindakan
Perencanaan yang dilakukan untuk proses penelitian tindakan kelas ini
adalah menyusun RBP dilanjutkan mendata seberapa banyak anak yang
kecerdasan logika matematika masih kurang serta menyiapkan dan
mengenalkan media yang akan digunakan sesuai temanya.

2.

Pelaksanaan Tindakan
Anak-anak yang akan ditingkatkan kecerdasan logika matematika adalah
anak-anak yang kurang dikelasnya.
a. Tahap Perencanaan Tindakan
1) Pengumpulan data diri anak yang kecerdasan logika matematikanya
kurang.
2) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak dalam memecahkan
masalah.
3) Menentukan program pengajaran yang tepat yakni pembelajaran
dengan media realia.
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
1) Peneliti

menerapkan

dalam

peningkatan

kecerdasan

logika

matematika peneliti selalu menggunakan media realia.
2) Peneliti mengenalkan apa saja media realia yang akan dipergunakan
pada kegiatan itu.
3) Peneliti mencontohkan terlebih dahulu media yang akan digunakan.
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3.

Pengamatan (Observasi)
Tindakan guru memonitor dan membantu anak jika menemui kesulitan
selama pengajaran kegiatan dengan media realia.

4.

Refleksi
Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan a,b,c.
Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi siklus I, dibuat siklus II yang
meliputi:
a. Tahap Perencanaan Tindakan
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan
c. Tahap Observasi
d. Tahap Refleksi
Demikian juga untuk siklus ke II, selanjutnya anak mampu memiliki

peningkatan di logika matematikanya.
Sumber data dapat ditemukan melalui pengamatan keseharian yang
dilakukan anak, dimana anak sebelumnya masih belum mampu betul dalam
meningkatkan kecerdasan logika matematikanya melalui media realia, setelah
belajar dan diterapkan didalam kegiatan pembelajaran anak mampu meningkatkan
kecerdasannya dengan baik.
Dalam pengumpulan data yang dipergunakan peneliti ada 2 teknik. Teknik
tersebut adalah Observasi dan Catatan lapangan. Keberhasilan kegiatan peneliti
ini akan tercermin dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap
kecerdasan logika matematika anak.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian yang untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika
dengan menggunakan media realia dilakukan dalam 3 siklus mulai dari Siklus I,
Siklus II, dan Siklus III. Pada siklus III hasil penelitian menunjukkan bahwa
peneliti yang dilakukan berhasil meningkatkan kecerdasan logika matematika
anak Kelompok B di RA IRMAS GAYAM Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013.
Secara keseluruhan antara lain:
Kecerdasan logika matematika anak dari hasil prasiklus, didapatkan anak
yang mempunyai kecerdasan logika matematika pada kegiatan dengan
menggunakan media realia menunjukkan presentase rata-rata kecerdasan logika
matematika dalam satu kelas adalah sebesar 42,125% dan skor riil rata-rata
prasiklus adalah 13,5.
Kecerdasan logika matematika anak saat siklus I menunjukkan terlihat
adanya rata-rata hasil presentase peningkatan kecerdasan logika matematika anak
pada siklus I meningkat menjadi 52,93% dari hasil presentase peningkatan
kecerdasan logika matematika anak saat prasiklus 41,75%. Jika di bandingkan
kecerdasan logika matematika anak siklus I dengan prasiklus berkembang sebesar
11,18%.Peneliti pada siklus I menargetkan presentase keberhasilan 50%. Dari
jumlah anak 16 anak dalam satu kelas terdapat 9 anak atau sekitar 56,25% anak
yang mencapai nilai kemampuan logika matematika diatas 50%.
kecerdasan logika matematika anak pada siklus II menunjukkan
peningkatan yang pesat menjadi 72,56% dari rata-rata hasil presentase
peningkatan kecerdasan logika matematika anak pada siklusI I 52.93%. Jika
dibandingkan kecerdasan logika anak pada siklus II menigkat sebesar 19,63%.
Peneliti pada siklus II menargetkan presentase keberhasilan mencapai 70%. Dari
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jumlah 16 anak dalam satu kelas terdapat 12 atau sekitar 75% anak yang mencapai
nilai kecerdasan logika matematika diatas 70%.
kecerdasan logika matematika anak pada siklus III meningkat dan rata-rata
hasil presentase peningkatan kecerdasan logika matematika anak pada Siklus III
menunjukkan adanya

kenaikan

dalam

meningkatkan

kecerdasan

logika

matematika anak diatas presentase keberhasilan yang peneliti harapkan yaitu
menjadi 85,81%. Jika dibandingkan kecerdasan logika anak Siklus II berkembang
sebesar 13,25%. Peneliti pada Siklus III menargetkan presentase keberhasilan
mencapai 80%. Dari jumlah 16 anak dalam satu kelas terdapat 14 anak atau 87%
yang mencapai nilai kecerdasan Logika matematika diatas 80%. Dari deskripsi
data diatas dapat dibuat suatu perbandingan antara Prasiklus, Siklus I, Siklus II,
dan Siklus III pada table sebagai berikut:
Perbandingan
Siklus I
Siklus II
40%
59%
43%
71%
56%
78%
53%
78%
62%
78%
65%
81%
37%
56%
71%
87%
46%
71%
46%
62%
43%
71%
68%
84%
65%
75%

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nama Anak
Aidha Elora Naura.K
Almira Setya.R
Anggi Kartika Putri
Arya Rajarendra.A
Beryl Leoka Aradhana
Calista Riva Amzari
Dinar Fa’atin Nafiah
Dzakwam Saharussurur
Galang Surya Perkasa
Hanifah Ridho Falah
Irfan syafi’I Rahman
Isyana Zulfa Az-zahra
Melanisti Fajar Prabawani.P

Prasiklus
34%
37%
46%
40%
50%
53%
31%
56%
37%
34%
37%
50%
43%

14

Muhammad Fairuz Muzzaky

40%

50%

71%

90%

37%
43%
41,75%

43%
59%
52,93%
≥50%

68%
71%
72,56%
≥70%

81%
84%
85,81%
≥80%

15 Najib Musthofa
16 Putri Miftahul Jannah
Prentase rata-rata pencapaian
Presentase keberhasilan

Siklus III
78%
84%
90%
87%
87%
93%
68%
96%
81%
81%
84%
96%
93%
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KESIMPULAN
Kesimpulan

bahwa

dengan

menggunakan

Media

Realia

dapat

meningkatkan Kecerdasan Logika Matematika anak. Hal ini ditunjukkan dengan
meningkatnya kecerdasan logika matematika anak dari prasiklus, Siklus I, Siklus
II, dan Siklus III yaitu dari presentase rata-rata 41,75% berkembang menjadi
85,81%. Dengan meningkatkan kecerdasan logika matematika peneliti akan lebih
berkembang jika menggunakan media realia ini karena akan meningkatkan
keefektifan pada saat pelajaran berlangsung untuk anak. Peneliti memilih
menggunakan media realia karena sangat mempengaruhi minat belajar anak dalam
mecapai kecerdasan yang dimiliki anak. Peneliti melakukan kegiatan-kegiatan
dengan langsung dan guru ikut mendesain semua media yang akan digunakan agar
lebih menarik minat anak serta akan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Dengan
demikian menggunakan Media Realia dapat meningkatkan kecerdasan logika
matematika anak.
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