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ABSTRAK 

PENERAPAN PERMAINAN MEMANCING UNTUK MENINGKATKAN 
KECERDASAN LOGIKA MATEMATIKA DI TK B  

PERTIWI II JEMBUNGAN, BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2012-2013 

 

Septiani, A520090137, Jurusan Pendidikan Anak Dini (PAUD), 118 halaman 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan logika melalui  penerapan permainan 
memancing. Subyek penelitian anak TK B Pertiwi II Jembungan Boyolali yang berjumlah 15 
anak terdiri dari 13 anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas 
dan kepala sekolah. Penelitian ini dilakukan  sebanyak 2 siklus dengan jumlah pertemuan 
sebanyak 5 kali yaitu pada siklus I sebanyak 3 pertemuan dan pada siklus II sebanyak 2 
pertemuan.  Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara 
(diskusi), catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data kecerdasan 
logika matematika anak dan data penerapan permainan memancing. Data kecerdasan logika 
matematika diperoleh melalui observasi. Sedangkan data penerapan permainan memancing 
diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis komparatif yaitu membandingkan hasil rata-rata 
kecerdasan logika matematika anak dengan indikator kinerja pada tiap siklusnya. Teknik 
komparatif ini digunakan untuk menganalisis data kecerdasan logika matematika. Dan 
menggunakan teknik analisis interaktif yaitu mereduksi data, penyajian data dan 
menyimpulkan data tentang penerapan permainan memancing. Hasil Penelitian kecerdasan 
logika matematika melalui penerapan permainan memancing dengan hasil sebelum tindakan 
60,35% menunjukkan bahwa kecerdasan logika matematika anak mulai berkembang, siklus I 
berkembang mencapai 70,71% dan pada siklus II menjadi 91,42%,  ini berarti bahwa hampir 
keseluruhan kecerdasan logika  matematika anak berkembang sangat baik. Hal ini 
membuktikan bahwa model pembelajaran dengan menggunakan permainan memancing dapat 
dikatakan efektif dan berhasil meningkatkan kecerdasan logika matematika anak kelompok B 
di TK Pertiwi II Jembungan Boyolali.Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan 
permainan memancing dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika. 

Kata kunci: Kecerdasan logika matematika, Penerapan Permainan Memancing. 
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A. PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan TK dalam membantu anak didik mengembangkan potensi 

baik psikis maupun fisik yang meliputi moral dan nilai–nilai agama, sosial emosional, 

kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian dan seni termasuk juga kecerdasan logika 

matematika untuk siap memasuki pendidikan dasar. Dengan demikian maka perlu 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak untuk bekal dalam menjalani kehidupan 

dimasa depan nanti. Salah satunya adalah membekali anak dengan kecerdasan logika 

matematika. Dengan kecerdasan logika matematika anak bisa menjadi dokter, guru, 

desainer, akuntan, pilot astronot dan sebagainya sesuai dengan yang dicita-citakan. 

Kecerdasan logika matematika anak tidak datang dengan sendirinya tetapi perlu 

distimulasi dan di asah agar berkembang. 

Matematika dianggap sangat menakut oleh anak karena pembelajarannya 

hanya menghitung dan menghafal saja. Sedangkan kecerdasan logika matematika 

penting digunakan di kehidupan ini dimulai dari mengetahui waktu, proposisi 

memasak, arah, memecahkan masalah dab sebagainya. Sedikit stimulasi atau metode 

pembelajaran  yang digunakan oleh guru untuk mengembangkan kecerdasan logika 

matematika di sekolah karena hanya menggunakan lembar kerja saja untuk 

menyampaikan pembelajaran. Jadi kecerdasan logika matematika anak belum 

berkembang dengan maksimal karena mereka dituntut berfikir abstrak, hanya 

menghafal dan menyalin saja sehingag tidak dapat membangun pengetahuan sendiri. 

Rendahnya kecerdasan logika matematika di kelompok B di TK Pertiwi II Jembungan 

Boyolali tahun pelajaran 2012-2013. 

Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika. Peneliti ingin menyampaikan 

pembelajaran kecerdasan logika matematika dengan metode permainan sehingga anak 

tidak merasa terbebani atau terpaksa karena dilakukan dengan bermain, selain itu anak 

bisa membangun pengetahuan dengan sendirinya. Permainan yang akan digunakan 

untuk merangsang kecerdasan logika matematika adalah salah satunya dengan 

menggunakan penerapan permainan memancing ( Tedjasaputra, 2012:42). 

Penerapan permainan memancing dipandang efektif karena permainan ini 

menggunakan benda nyata, cara permainan ini dengan menghitung berulang-ulang 

sehingga anak akan hafal dengan sendirinya dan anak tidak terbebani karena 

dilakukan dengan bermain. 
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Berdasarkan Karakteristik dari kecerdasan logika matematika (Chatif, 

2012:86) berikut ini beberapa indikator yang akan ditingkatkan: 

1. Memiliki respon yang cepat terhadap kalkulasi angka. 

2. Menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan secara nyata 

(konkret). 

3. Menggunakan bemacam-macam ketrampilan matematis seperti 

memperkirakan, memperhitungkan dan menggamabarkan informasi visual 

dalam bentuk grafik. 

4. Menyukai operasi yang kompleks seperti kalkulus. 

Yang dijabarkan menjadi butir-butir amatan yang digunakan sebagai pedoman 

pencapaian penelitian tentang meningkatkan kecerdasan logika matematika anak 

kelompok B Tk Pertiwi II Jembungan melalui penerapan permainan memancing 

sebagai beriktu: 

1. Anak mampu menghitung jumlah ikan yang ditangkap. 

2. Anak mampu memancing ikan sesuai dengan jumlah angka yang tertera pada 

kertas. 

3. Anak mampu menulis jumlah ikan yang ditangkap. 

4. Anak mampu membandingkan jumlah ikan yang ditangkap sendiri dengan 

temannya( lebih banyak (≥), lebih sedikit(≤), atau sama dengan(═)). 

5. Anak mampu menggelompokkan ikan sesuai dengan warnanya. 

6. Anak mampu melakukan penjumlahan hasil tangkapan ikan yang diperoleh. 

7. Anak mampu melakukan pengurangan hasil tangkapan ikan yang diperoleh. 

Adapun metode pembelajaran yang digunakan yakni penerapan permainan 

memancing. Menurut Tedjasaputra (2001:45) Langkah–langkah dalam melakukan 

permainan memancing sebagai berikut : 

1) Guru mengenalkan jenis permainan pada anak didik 

Guru mengenalkan pada anak jenis permainan yang dibawakan oleh bapak 

guru agar anak tertarik dengan permainan tersebut (permainan memancing) 

2) Guru menjelaskan media yang dipakai dalam permainan tersebut. Media 

permainan memancing terdiri dari media  miniatur kolam buatan, alat 

pancing ikan tiruan, ikan tiruan , plastik dan sebagainya.  

3) Guru menjelaskan cara menggunakan alat pancing dan cara memancing 

ikan tersebut.  
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4) Guru memberikan kontrak belajar (aturan permainan memancing yang 

harus dilaksanakan bersama) 

5) Guru membuat kesepakatan bersama dengan anak didik  tentang melakukan 

permainan memancing tersebut (ketentuan waktu permainan tersebut). 

6) Guru memberikan kesempatan anak untuk melakukan permainan 

memancing (satu persatu memancing ikan) 

7) Evaluasi 

 

B. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah TK B Pertiwi II 

Jembungan, Boyolali. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tepatnya pada 

tanggal 21 Februari  sampai dengan 31 Mei 2013. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian tindakan kelas (PTK), dan yang menjadi subyek penelitian adalah 

anak Kelompok B yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 13 anak perempuan dan 

2 laki-laki. Penelitian ini bertujuan untu meningkatkan kecerdasan logika 

matematika. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  menggunakan penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermatin kegiatan belajar 

sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan (treatment) yang 

sengaja  dimunculkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh guru bersama-sama dengan 

peserta didik, atau oleh peserta didik dibawah bimbingan  dan arahan guru, dengan 

maksut untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut  

Arikunto (2011:3) langkah–langkah penelitian tindakan kelas terdiri dari empat 

langkah yaitu:  

1. Perencanaan Tindakan(planning) 

Tindakan yang direncanakan yaitu melakukan dialog dengan guru misalnya meminta 

izin untuk melakukan penelitian, mempersiapkan pedoman observasi, 

mempersiapkan media dan sumber pembelajaran, mempersiapkan waktu untuk 

melakukan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran.  

2. Pelaksanaan Tindakan(acting) 

Tindakan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan, Dalam penelitian 

direncanakan akan melalui II Siklus. Adapun siklus I dilakukan 3 pertemuan, siklus 

II dilakukan 2 pertemuan  . Tindakan tidak mutlak sesuai dengan rencana tindakan 

bersifat fleksibel, dan siap di ubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada dengan 
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usaha kearah perbaikan.  Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru, dan 

kepala sekolah. Peneliti sebagai pelaksana tindakan dan dibantu oleh guru, 

sedangkan kepala sekolah bertindak sebagai  pengamat dasn evaluasi. Adapun 

proses tindakan. 

a) Peneliti menata tempat yang akan digunakan 

b) Peneliti menyiapkan alat peraga yang akan digunakan  

c) Peneliti mengatur tempat duduk anak 

d) Peneliti mengenalkan permainan memancing dan mengenalkan media yang 

digunakan. 

e) Peneliti menjelaskan cara permainan memancing dan membuat kontrak belajar 

bersama. 

f) Peneliti meminta anak untuk melakukan permainan memancing. 

g) Peneliti mengobservasi anak yang melakukan permainan memancing terhadap 

pengaruh kecerdasan logika matematika sebagai bahan informasi untuk 

menentukan tindakan yang akan dilakukan pada siklus selanjutnya. 

3. Observasi(observing) 

Pengamatan juga merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah 

penelitian, seperti mengamati perilaku anak saat melakukan pembelajaran. Peneliti 

melakukan pengamatan terhadap respon anak, serta tindakan guru, serta mencatat 

data yang dibutuhkan berupa data tentang kecerdasan logika matematika anak yang 

diperoleh melalui instrumen yaitu lembar observasi yang dilakukan.  

4. Refleksi(reflecting) 

Refleksi mencangkup analisis, sintesis, dan penilaian hasil pengamatan atas tindakan 

yang dilakukan. Jika terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses 

pengkajian ulang melalui siklus berikutnya. 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan dengan 4 metode, 

yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi 

tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti (Sanjaya, 2009:86), terdiri dari lembar 

observasi penerapan permainan memancing, lembar observasi kecerdasan logika 

matematika, dan catatan lapangan. 
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2. Wawancara 

Wawancara dan diskusi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui saluran 

media tertentu (Sanjaya, 2009:96) Wawancara dan diskusi dapat diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka 

ataupun melalui saluran media tertentu (Sanjaya, 2009:96) digunakan untuk 

mendiskusikan tentang tindakan yang dilakukan misalnya jadwal tindakan, rencana 

pembelajaran berupa RPB. 

3. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009:209) adalah 

catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam 

rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama pembelajaran yang 

diperoleh peneliti yang tidak teramati dalam  lembar observasi, bentuk temuan ini 

berupa kecerdasan logika matematika anak dan permasalahan yang dihadapi selama 

pembelajaran kecerdasan logika matematika. 

4. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data tentang peristiwa atau 

kejadian-kejadian masa lalu yang telah didokumentasikan (Mulyasa, 2009: 69), 

berupa foto-foto ketika pembelajaran. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

analisis komperatif, yaitu membandingkan antara hasil dari rata-rata kecerdasan 

logika matematika anak dengan indikator kinerja pada setiap siklus prosedurnya 

adalah: 

a. Menstabulasikan skor berdasarkan hasil pengamatan kecerdasan logika 

matematika anak, adapun adapun skoring hasil amatan dilakukan sebagai berikut: 

BSB : Diberi skor 4 

BSH : Diberi skor 3 

MB : Diberi skor 2 

BB : Diberi skor 1 

b. Menjumlahkan hasil skor untuk setiap anak 

c. Menghitung prosentase pencapaian kecerdasan logika matematika anak melalui 

metode penerapan permainan memancing dengan caranya sebagai berikut: 
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1) Prosentase pencapaian kecerdasan logika matematika 

                             ∑ Skor amatan yang dapat dicapai anak   

                           X 100 % 

                 ∑ Skor Maksimum 

2) Skor Maksimum = jumlah butir amatan x skor maksimum  

d. Menghitung rata-rata prosentase pencapaian kecerdasan logika matematika anak 

e. Membandingkan prosentase rata-rata pencapaian kecerdasan logika matematika 

dengan indikator pencapaian kecerdasan logika matematika pada setiap siklus 

yang telah ditentukan peneliti. 

  Dan menggunakan teknik analsisi interaktif, yang meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian menyimpulkan menjadi 

sebuah data yang valid. Prosedur analisis data pada kecerdasan logika matematika 

anak dengan menggunakan analisis interaktif adalah:  

a) Mengumpulkan data-data yang berupa informasi, berbagai peristiwa yang terjadi 

dan kondisi lingkungan yang mendukung serta sesuai dengan lingkup penelitian.  

b) Mereduksi data yang artinya peneliti melakukan pemilihan data-data yang 

diperlukan untuk penyederhanaan dan transformasi data dalam proses penelitian.  

c) Menyajikan data yang berupa data-data yang telah dikumpulkan kemudian 

dinarasikan menjadi kalimat efektif.   

d)  Kesimpulan  yaitu pengambilan keputusan yang didukung bukti yang valid dan 

konsisten.  

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti bertujuan untuk 

meningkatkan kecerdasan logika matematika anak kelompok B di TK Pertiwi II 

Jembungan Boyolali tahun pelajaran 2013-2013. Adapun rumusan permasalahannya 

adalah “ apakah penerapan permainan memancing dapat meningkatkan kecerdasan 

logika matematika anak kelompok B di TK Pertiwi II Jembungan Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012-2013?”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti bahwa di TK 

Pertiwi II Jembungan, Boyolali sebagai berikut: 

1. TK Pertiwi II Jembungan memiliki visi sebagai berikut “Berbudi pekerti 

luhur, Mandiri, Cerdas, Kreatif, Terampil dan Displin”. TK Pertiwi II 

Jembungan memiliki misi sebagai berikut: a) Menggali potensi anak sejak 
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dini, b) Membentuk anak yang taqwa dan berakhlaq mulia, c) Menjalin 

kerjasama yang erat antara Sekolah, Komite, dan Orang tua Murid. 

2. Tujuan didirikan TK Pertiwi II Jembungan adalah Merujuk pada tujuan dari 

pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut, maka tujuan Taman Kanak-kanak 

(TK) Pertiwi II   sebagai berikut: a) Menjadikan TK yang berpontensi antar 

Visi dan Misi Sekolah, b) Menjadikan anak didik kreatif, gembira, dan 

mandiri. 

3. TK Pertiwi II Jembungan dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama 

Widarsih dengan pendidikan S1 PG PAUD, dibantu dengan 1 guru wiyata 

bernama Hima dengan pendidikan terakhir D1 PG TK dan 1 guru magang 

bernama Unik dengan pendidikan terakhir masih sebagai mahasiswi UMS 

Jurusan Bahasa Sastra Daerah. 

4. Pembelajaran  di TK Pertiwi II Jembungan, Banyudono dimulai sejak pukul 

07.30 sampai dengan pukul 10.00 WIB dilakukan pembelajran rutin dan 

sebelum masuk kelas anak baris didepan pintu sambil berhitung kemudian 

senam baru masuk kelas dengan membentuk kereta. Pembelajaran di Sekolah 

TK Pertiwi II disesuaikan dengan tema-tema tertentu dengan metode 

bernyanyi dan pemberian tugas berupa lembar kerja. Pada hari Kamis 

diadakan  kegiatan TPA (Taman Pembelajaran Al Qur’an yang di ajar oleh 

ibu guru puji untuk memperluasan pembelajaran tentang agama lebih dalam. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tindakan siklus I dengan 

menggunakan penerapan permainan memancing dan diperoleh hasil refleksi sebagai 

berikut: 

a) Pengkondisian kelas kurang (peneliti tidak mampu menertibkan anak), 

karena peneliti belum paham akan karakteristik anak disekolah tersebut. 

b) Penyampaian peraturan permainan yang kurang jelas, karena anak-anak 

sibuk memperhatikan alat peraga. 

c) Mengganti media yang akan digunakan pada pembelajaran, karena anak 

mulai bosan dengan media yang digunakan hanya itu-itu saja (ikan saja). 

Untuk memperbaikin kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus I, maka 

peneliti membuat  rencana untuk memperbaiki tersebut pada siklus II dengan cara 

yaitu 
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a) Mengatur tempat duduk, yang semula duduk melingkar ditengah kelas 

sambil lesehan ketika menggerjkan dirubah ketika mengerjakan anak-

anak diminta duduk ditempat duduk masing-masing untuk mengurangi 

kegaduhan. 

b) Memperjelas dalam penyampain peraturan permainan, bila perlu di 

ulang-ulang dengan memberi pertanyaan. 

c) Mengganti media permainan berupa umpan yang semula berbentuk ikan 

diganti dengan bentuk benda langit berupa awan, bintang, dan bulan. 

Dalam penerapan permainan memancing ini digunakan untuk mengolah data 

penerapan permainan memancing. Dimana diperoleh data secara interaktif selama 

proses pembelajaran. Penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data dan 

penarikan kesimpulan. Dalam proses pelaksanaan penerapan permainan pada silkus 

II ini berjalan dengan  lancar, ini ditunjukan sebagai berikut: 

a) Anak sudah paham akan peraturan permainan ditunjukkan dengan anak 

dalam mengerjakan permainan dengan tertib tanpa ada kendala. 

b) Anak sudah tertib dalam mengikuti permainan dan tidak ramai. 

c) Anak sudah tidak mengalami kebosanan setelah media diganti terlihat 

anak antusias dalam melakukan permainan. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Permainan 

memancing dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika anak kelompok B 

TK Pertiwi II J embungan Boyolali tahun pelajaran 2012-2013. Hal ini ditunjukkan 

dengan capaian pada Pra Siklus 60,35%, Siklus I sebesar 70,71% kenaikan 

prosentase 10,36%, Silus II sebesar 91,42% hampir keseluruhan anak berkembang 

sangat baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kecerdasan logika matematika 

anakkelompok B TK Pertiwi II Jembungan keseluruhan anak berkembang sangat 

baik.   
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