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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

1. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan UU RI No.20 pasal 1 ayat 1 tahun 2003 (Depag 

RI:2004) tentang  Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) diselengarakan melalui 3(tiga)  jalur 

yaitu: Pertama, Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak- 

kanak(TK),Raudatul Althaf(RA) atau bentuk lain yang sederajat. Kedua, 

Jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain(KB), Taman Penitipan 

Anak (TPA) atau bentuk lainnya yang sederajat dan  Ketiga, Jalur 

Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan Kelurga atau Pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

sudah memperhatikan pentingnya pendidikan usia dini dengan 

diselenggarakan pendidikan dengan tiga jalur yang terdiri dari Pendidikan 

formal, Pendidikan non formal, Pendidikan Informal  dan bentuk yang 

lainnya yang mampu melayani anak mulai dari usia 0-6 tahun 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk membentuk 

anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang 

optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan 
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di masa dewasa serta membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan 

belajar (akademik ) di sekolah. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan 

dan pengasuhan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. 

Meskipunsesungguhnyasudah baik alangkah lebih baiknya lagi ditujukan 

kepada anak sejak dalam kandungan hingga usia6 tahun. Masa anak usia 

dini adalah masa keemasan (Golden Age), dimana biasanya ditandai oleh 

perubahan cepat dalam perkembangan fisik, kognitif,bahasa, sosial dan 

emosionalnya. Pada masa ini stimulus sangat penting untuk 

mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh, sehingga anak memiliki 

kontribusi besar terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia saat 

dewasa nanti. 

Pada dasarnya, anak-anak sebagai generasi yang unggulan, tidaklah 

tumbuh dengan sendirinya.Mereka memerlukan lingkungan yang konduktif 

yang sengaja diciptakan untuk pertumbuhan jasmani dan 

rohaninya.Memungkinkan potensi anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal, untuk mempersiapkan  diri anak menuju masa depannya, 

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak, yaitu kecerdasan 

majemuknya.  

Menurut Gardner dalam Widayati (2008:6) menyatakan bahwa 

kecerdasan seseorang meliputi sembilan unsur, yaitu:Kecerdasan 

Bahasa,Kecerdasan Logika Matematika,Kecerdasan Musikal, Kecerdasan 

Kinestetik,Visual Spasial,Kecerdasan Interpersonal,Kecerdasan Intra 
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personal,Kecerdasan Naturalis,dan Kecerdasan  eksistensial. Matematika 

merupakan representasi dari data, fakta yang kita kenal dengan angka dan 

huruf. Menurut Aritoteles logika dalam  Chatif, dkk ( 2012 : 83) bahwa 

dasar logika yang benar dan salah atas suatu masalah ataupun temuan 

berdasarkan argumen, validitas, bukti, definisi, dan konsistensi.  Kecerdasan 

Logika matematika menurut GardnerdalamCampell (2002:2) adalah 

kemampuan dalam menghitung mengukur, dan mempertimbangkan 

proposisi dan hipotensi,serta menyelesaikan operasi-operasi angka-angka 

hitung (matematika). 

Tanpa penguasaan Kecerdasan Logika Matematika dengan baik 

seseorang tidak akan maju dikarena Kecerdasan Logika Matematika adalah 

induk dari semua jenis keilmuaan mulai dari ilmu fisika, kimia, geologi, 

biologi, mekanika, medis dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan matematika sangatlah penting bila para ilmuan, doktor, insiyur, 

astronot, tentara, penjahit, koki dan sebagainya tidak menguasai matematika 

dengan baik maka mereka tidak mampu untuk menciptakan rumus- rumus, 

formula, temuan baru, prinsip- prinsip kerja mesin, mendesain baju dengan 

sesuai dengan lekuk tubuh yang memerlukan proposisi dan ukuran,  

menentukan strategi perang, dan lain-lain. Maka dari itu kita perlu 

mengenalkan matematika sejak usia dini dengan metode dan media yang 

menarik agar anak tertarik dalam mempelajarinnya dan menghilangkan 

(anggapan) di kalangan masyarakat bahwa matematika itu susah untuk 

dipelajarin. Maka dari itu kita sebagai guru harus menghilangkan anggapan 
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tersebut dengan melakukan inovasi dalam pendidikan dengan melakukan 

penelitian untuk mengetahui permasalahan yang terjadi  disekolah untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Dalam Kenyataan Anak B di TK Pertiwi II Jembungan belum dapat   

mencapai tingkat Kecerdasan Logika Matematika, terlihat dari 15 anak yang 

mampu menguasai logika matematika baru 5 anak yang belum mampu 

melakukan operasi hitung baik berupa penjumlahan dan pengurangan, 

belum mampu membedakan warna, kebanyakan anak dalam penguasaan  

pembelajaran dengan cara hafalan bukan denganmemecahkan masalah 

sendiri (membangun pengetahuan sendiri) karena anal tidak terlibat 

langsung dalam pembelajaran karena langsung dijejalin materi dari 

gurunya.Hal itu terjadi disebabkan antara lain : guru yang kurang inovatif 

dan kreatif dalam menciptakan  metode pembelajaran berupa permainan 

ataupun media pembelajaran yang mendukung untuk menyampaikan 

pembelajaran. Mereka hanya mengandalkan lembar kerja, lagudan metode 

pembelajarannya hanya bercakap-cakap untuk menimbulkan gairah belajar 

anak, sehingga banyak anak yang tidak bergairah dalam belajar ataupun 

malas-malasan disebabkan mereka beranggapan bahwa sekolah hanya 

menulis dan membaca saja. 

Oleh sebab itu guru harus pandai mengasah otak untuk menciptakan 

suatu permainan.Alat  permainan, dan metode–metodepembelajaran pada 

anak agar anak merasa senang dan bersemangat untuk belajar dan bermain 

tanpa terbebani oleh tugas-tugas kerja,karena mereka masih usia dini maka 
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dari itu untuk memnyampaikan materi kita lakukan dengan  metode 

bermain.  

Jadi dapat disimpulkan beberapa hambatan yang terjadi di sekolah 

tersebut antaranya: 1) Kurang tepatnya dalam menerapkan metode 

pembelajaran yang menarik bagi anak, 2) Kurang tepatnya dalam memilih 

media pembelajaran, 3) Kurangnya variasi dalam  menyampaikan 

pembelajaran karena hanya menggandalkan lembar kerja. 

Faktor yang memungkin untuk segera untuk mengatasi permasa 

lahan tersebut adalah penerapan metode pembelajaran dan media yang 

menarik bagi anak didik.Hal ini memang peneliti sadari ,karena secara 

teknis pengajaran yang dilakukan peneliti di lakukan dengan model klasikal 

dan pemberian materi  (bahan ajar) sering kali tidak menggunakan media 

pembelajaran monoton menggunakan metode tanya jawab saja,sehingga 

anak kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang ada di 

sekolah.Sehingga kurang memberikan kesempatan pada anak untuk melatih 

mengembangkan kecerdasan logika matematika, kecerdasan lain dan 

kreativitas anak juga kurang terasah. 

Untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik,metode 

pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah salah satu cara guru dalam 

menyampaikan dalam menyampaikan pembelajaran (materi) kepada anak 

didiknya.Jenis metode pembelajaran di TK yaitu tanya jawab, percakapan, 

proyek, demonstrasi, bermain peran, bermain sosiodrama,bercerita,dan 
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eksperimen.Setiap jenis metode pembelajaran memiliki fungsidan kegunaan 

masing-masing serta disesuaikan dengan tema dalam penyampaian 

pembelajaran pada anak usia dini. Setelah terjadi proses baik dari segi minat 

belajar.segi kemampuan, pengetahuan (Kecerdasan),  keterampilan dan 

sikap anak didik. 

Untuk mengenalkan Kecerdasan Logika Matematika pada anak usia 

dini diperlukan strategi yang cocok untuk diterapkan pada anak didik.Masa 

usia prasekolah adalah bermain oleh sebab itu dalam penyampaian materi  

dalm pembelajaran hendaknya dilakukan dengan permainan.Banyak 

permainan untuk mengasah kecerdasan matematika anak,misalnya: 

permainan coklak,kubus geometri,permainan kartu angka,permainan kubus 

bergambar,kartu domino,kartu bernomor,estimasi,permainan memancing 

dan sebagainya. 

Dari uraian di atas untuk mengatasi kecerdasan matematika di TK Pertiwi 

II Jembungan, Boyolali.Peneliti mencoba untuk melakukan tindakan pembelajaran 

dengan penerapan metode baru, yaitu peningkatan Kecerdasan Logika Matematika 

dengan permainan memancing. Permainan memancing adalah suatu alat peraga 

(media) yang berbentuk alat memancing (pancing) dan ikan tiruan yang 

dipergunakan untuk menyampaikan pembelajaran  kepada anak didiknya tentang 

mengenal konsep banyak-sedikit (perbandingan), membilang tanpa menulis, 

mengenal konsep warna, mengenal konsep bilangan, menyebutkan urutan 

bilangan, mengenal konsep penjumlahan dan pengurang.Berdasarkan hal 

tersebut,peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian dengan judul 
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“PENERAPAN PERMAINAN MEMANCING UNTUK MENINGKATKAN 

KECERDASAN LOGIKA MATEMATIKA DI TK B PERTIWI II 

JEMBUNGAN,BOYOLALI TAHUN  PELAJARAN 2012-2013” 

2. Indentifikasi Masalah 

Dari hasil observasi dan dokumen yang diperoleh dari pembelajaran 

di TK B Pertiwi II Jembungan ternyata masih mengalami hambatan 

dalam hal Kecerdasan Logika Matematika.Hal ini disebabkan karena : 

a.  Belum optimalnya metode bermain sambil belajar dalam 

pembelajaran di Tk B Pertiwi II Jembungan sebagai pendekatan  

untuk mengoptimalkan kecerdasan majemuk serta potensi yang 

dimiliki anak dalam hal ini adalah kecerdasan logika matematika.   

b. Kurang tepatnya dalam memilih media pembelajran. 

c. Kurangnya area pembelajaran karena gedung sekolahan harus berbagi 

dengan layanan kesehatan masyarakat desa berupa bidan siaga. 

d. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga proses belajar mengajar 

kurang lancar. 

B. Rumusan masalah  

Apakah melalui penerapan permainan memancing  dapat meningkatkan 

kecerdasan logika matematika anak Tk B Pertiwi II Jembungan Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012- 2013. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui”Untuk meningkatkan 

Kecerdasan Logika Matematika Anak B di TK Pertiwi II 

Jembungan,Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah “Untuk Meningkatkan KecerdasanLogika Matematika Anak 

Kelompok B Tk pertiwi II Jembungan Tahun 2012-2013 melalui 

Penerapan Permainan Memancing”. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Dapat dijadikan suatu pola dan strategi pembelajaran bagi guru di 

Taman Kanak-kanak dalam proses meningkatkan kecerdasan logika 

matematika melalui permainan memancing.  

b. Dapat dijadikan alternative pembelajaran yang menarik dalam 

meningkatkan kecerdasan logika matematika di anak usia dini.  

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan:  

a. Informasi bagi para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan 

Sebagai bahan masukan bagi para pengelola pendidikan anak usia dini. 

Dalam merencanakan, melaksanakan, menempatkan dan mengevaluasi 

pembelajaran dalam mengembangkan kecerdasanlogika matematika.  
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b. Kecerdasan logika matematika anak usia  dini melalui penerapan 

permainan memancing  

c. Masukan bagi Pimpinan Lembaga Taman Kanak-kanak ntuk 

memfasilitasi guru dalam mengembangkan permainan dan alat peraga 

untuk meningkatkan kecerdasanlogika matematika anak usia dini.  

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan awal 

untuk melakukan penelitian lanjut mengenai pengembangan kecerdasan 

logikamatematika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




