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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan logika sederhana 

pada anak di TK Pertiwi I Towangsan Gantiwarno Tahun Ajaran 2013/2014 

melalui metode bercerita dengan media boneka jari. Karena dari 20 anak baru ada 

4 anak yang kemampuan logika sederhananya cukup bagus. Penelitian ini 

menggunakan metode bercerita dengan media boneka jari. Penelitian tindakan 

kelas ini dilaksanakan di TK Pertiwi I Towangsan dengan subyek penelitian anak 

kelompok A yang berjumlah 20 anak. Data mengenai kemampuan logika 

sederhana anak diperoleh melalui pedoman observasi perkembangan kemampuan 

logika sederhana anak yang kemudian ditabulasikan dan dicatat dalam lembar 

tabulasi skor perkembangan kemampuan logika sederhana,sedangkan data 

penerapan metode bercerita diperoleh melalui lembar hasil observasi penerapan 

metode bercerita dan catatan lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan analisis data komparatif yaitu membandingkan hasil pencapaian 

anak dengan indicator yang ditargetkan. Dari analisis data menunjukkan bahwa 

pada prasiklus kemampuan logika sederhana anak rata-rata dalam satu kelas 

sebesar 36,3 % setelah dilakukan tindakan perbaikan melalui siklus I diperoleh 

rata-rata kemampuan logika sederhana anak berkembang menjadi 65,9% dan 

setelah tindakan perbaikan siklus II menjadi 82,7 %. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa metode bercerita dengan media boneka jari dapat 

mengembangkan kemampuan logika sederhana anak. 

Kata kunci : kemampuan logika sederhana, bercerita dengan media boneka jari. 

 



A. PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan sebagai dasar 

bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh yaitu dalam 

pembentukan karakter, budi pekerti, cerdas, terampil dan bertaqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa karena kecerdasan orang tua dewasa ini terhadap 

pendidikan anak usia dini semakin meningkat dengan terbukti banyak 

berdirinya tempat taman kanak-kanak di mana- mana. 

Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak 

yang meliputi seluruh perubahan seperti misalnya perubahan fisik, 

kemampuan motorik, logika dan bahasa. Masing-masing aspek tersebut 

memiliki tahapan-tahapan tersendiri dan setiap tahapan akan dilalui setiap 

anak. Pada masa usia dini anak mengalami tumbuhkembang yang luar 

biasa, baik dari segi fisik motorik, kognitif, emosi, logika dan bahasa. 

Perkembangan anak berlangsung dalam proses yang holistik atau 

menyeluruh (Wardani,2011:2). 

Kemampuan logika anak dapat dilatih sejak dini. Logika mempunyai 

hubungan tertentu dengan berpikir atau lebih tepat lagi perkataan-

perkataan yang berhubungan satu dengan yang lain dengan tujuan tertentu. 

Dengan kata lain makna dari logika itu baru ada bilamana disebutkan baik 

secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian logika selalu ada 

hubungannya dengan penggunaan perkataan atau bahasa. Tanpa 

perkataan-perkataan, tanpa bahasa tidak ada pikiran-pikiran. Karena 

setidaknya ditinjau dari sudut logis kata pemikiran harus disamakan 

dengan pembicaraan dalam hati sanubari (Hutabarat,1980 : ) 

Kemampuan berbahasa anak dapat dilatih dan distimulus sejak dini. 

Stimulus yang tepat akan memberi dampak yang luar biasa bagi 

kemampuan berbahasa anak. Al-Qur,an diturunkan oleh Alloh sWT dalam 

bentuk kumpulan cerita terbaik, maksudnya dalam mengajak manusia 

kedalam keimanan dan ketaatan kepada Tuhannya Allah pun 



menggunakan metode yang menyentuh hati nurani yaitu dengan cerita atau 

hikmah-hikmah(Wuntat, 2009:6).Cerita adalah metode pendidikan yang 

menarik dan menyenangkan bagi anak. Cerita membuat ilmu yang ingin 

disampaikan kepada anak menjadi lebih mudah dipahami oleh anak, cerita 

bagi anak dapat menjadi sarana untuk menambah kosa kata anak juga 

membangun jaringan pengetahuan dalam diri anak. 

Kemampuan bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat, karena di samping berfungsi sebagai alat untuk 

menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain, bahasa berfungsi 

sebagai alat untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. 

Kemampuan logika atau penalaran harus di latih sejak dini. Usia dini 

adalah masa emas bagi perkembangan otak anak (golden Age), sehingga 

apabila sejak usia dini anak di beri stimulus yang baik maka akan sangat 

bermakna bagi perkembangan logikanya. 

Kemampuan logika sederhana pada anak didik di TK Pertiwi I 

Towangsan Gantiwarno masih belum sesuai dengan yang di harapkan 

terutama dalam hal mengungkapkan dan menceritakan semua yang 

diberikan oleh guru . Peserta didik di TK Pertiwi I Towangsan dalam 

mengungkapkan sesuatu masih mengalami kesulitan dan cenderung pasif 

apabila di minta untuk menceritakan kembali cerita yang diterima. 

Berdasarkan hasil observasi awal dari 20 anak hanya ada 4-5 anak atau 

sekitar 30% yang baik kemampuan logikanya dan 70 % sisanya belum 

mampu mengembangkan logikanya dengan baik. Hal ini mungkin 

disebabkan karena anak belum mampu menyusun Logika sederhana  serta 

menggunakan bahasa untuk keperluan berkomunikasi. Dari pihak pendidik 

sendiri kurangnya penguasaan guru terhadap pembelajaran keterampilan 

logika yang diajarkan dan kurangnya penguasaan guru dalam mendesain, 

mengembangkan , menerapkan, mengelola dan mengevaluasi proses 

sumber belajar juga kurangnya APE ( Alat Permainan Edukatif ) yang 

mendukung kelancaran proses belajar mengajar. 



Bercerita  mampu menghidupkan suasana pembelajaran di kelas, anak 

didik menjadi lebih semangat ketika diberi cerita. Cerita  adalah 

pembelajaran penuh makna dan banyak nilai moral yang bisa dimasukkan 

dalam cerita. Bercerita adalah kegiatan yang dilakukan seseorang secara 

lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus 

disampaikan dalam bentuk pesan,informasi atau hanya sebuah dongeng 

yang untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan,oleh karena itu orang 

yang menyajikan cerita harus menyampaikannya dengan menarik. (Dhieni, 

2006:6.4) 

B. METODE PENELITIAN 

Bentuk penelitian ini adalah tindakan kelas ( PTK ), yaitu penelitian 

yang mengkombinasikan prosedur peneliti dengan tindakan substansif, 

suatu usaha untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat 

dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan (Hopkins dalam Sutama, 

2010: 5). Kunandar (2008: 45), menjelaskan bahwa penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan 

memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Menurut Mulyasa 

(2009: 34) menjelaskan bahwa PTK adalah suatu upaya yang ditujukan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran atau memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam pembelajaran. 

Tujuan umum PTK adalah untuk mengadakan perbaikan atau 

peningkatan mutu praktik pembelajaran di kelas. Melalui PTK guru 

senantiasa memperbaiki praktik pembelajaran di kelas berdasarkan 

pengalaman-pengalaman langsung yang nyata, dipandu dengan perluasan 

ilmu pengetahuan dan penguasaan teori praktik mengajar. 

Kunandar (2008: 51), lebih lanjut menjelaskan alasan-alasan bahwa 

PTK menjadi salah satu pendekatan dalam memperbaiki kualitas 

pembelajaran yaitu : 

1. Merupakan pendekatan pemecahan masalah yang bukan sekedar 

trial and error 



2. Menganggap masalah-masalah faktual yang dihadapi guru dalam 

pembelajaran 

3. Guru tidak perlu meninggalkan tugas utama yaitu mengajar 

4. Guru sebagai peneliti 

5. Mengembangkan iklim akademik dan profesionalisme guru 

6. Dapat dilaksanakan pada saat muncul kebutuhan 

7. Dilaksanakan dengan tujuan perbaikan 

8. Murah biayanya 

9. Analisis data seketika dan tidak rumit 

10. Manfaat jelas dan langsung   

Penelitian dilaksanakan Pada kelompok A di TK Pertiwi I Towangsan. 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan April sampai 

dengan bulan Juni 2014 

Subyek penelitian adalah anak Kelompok TK  A  (usia 4-5 tahun ) 

Pertiwi I Towangsan yang berjumlah 20 anak yang terdiri dari 8 laki-laki 

dan 12 anak perempuan dan seorang guru yaitu Eni Restutiningsih,  

sebagai observer yang juga guru wali TK A Pertiwi I Towangsan. 

Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan dalam 

skenario pembelajaran pada siklus I, Melakukan observasi atau 

pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan pembelajaran kemudian 

Membuat refleksi atas tindakan pada siklus I sebagai pedoman melakukan 

siklus II yang dilaksanakan seperti pada siklus I. 

 



Jenis Data merupakan data yang berupa angka-angka atau lambang 

bilangan dan data yang berupa narasi atau kata-kata.Data ini diperoleh dari 

lembar observasi penerapan metode bercerita dengan boneka jari. 

Sumber Data diperoleh dari data kemampuan logika sederhana 

menggunakan metode bercerita dengan boneka jari diperoleh dari anak TK 

A Pertiwi I Towangsan 

Cara pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan yaitu 

pengumpulan data dengan    terjun  langsung ke lapangan dan mengamati 

obyek yang diteliti serta dengan cara wawancara yaitu teknik 

pengumpulan data atau informasi dari responden dengan  cara tanya jawab 

secara sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan yang ditetapkan. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan logika 

anak dan dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan foto. 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencatat atau 

mendapatkan data yang diperlukan. Pembuatan instrumen disusun sebelum 

peneliti terjun ke lapangan yaitu dengan memakai lembar observasi 

peningkatan kemampuan logika anak dan catatan lapangan oleh pengamat 

yang melakukan pengamatan/ observasi.  

Agar data yang diperoleh lebih akurat perlu adanya validitas data. 

Teknik validitas data yang dipakai dalam penelitian dengan triangulasi 

data.  



Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis 

data hasil penelitian guna membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis berdasarkan hasil 

observasi kegiatan maupun dari hasil tindakan yang telah dilakukan. 

Analisis dilakukan dengan teknik komparatif kritis, dimana data awal 

dibandingkan dengan data siklus pertama kemudian dicari kelebihan dan 

kekurangan pada proses pembelajaran. Indikator kinerja ini digunakan 

sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian yang dilakukan. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Diskripsi siklus I 

a. Perencanaan tindakan siklus I 

        kegiatan perencanaan ini dilaksanakan pada hari sabtu 31 

mei 2014 di TK Pertiwi I Towangsan. Pada pertemuan ini peneliti 

berdiskusi dengan guru kelas tentang hal yang di lakukan pada 

pelaksanaan tindakan kelas. 

  Pada waktu diskusi telah di sepakati bahwa peneliti sebagai 

pelaksana tindakan dan guru kelas membantu selama proses 

pembelajaran dan sebagai observator. Alokasi waktu setiap 

pertemuan 30 menit, adapun tindakan pada siklus I akan di 

laksanakan dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama di 

laksanakan pada hari senin, tanggal 2 juni 2014, pertemuan kedua 

selasa 3 juni 2014 dan pertemuan ketiga rabu 4 juni 2014. 

b. Pelaksanaan tindakan 

 Sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, tindakan 

pada siklus I dimulai pada hari senin 2 juni 2014. Pembelajaran 



berlangsung selama 30 menit, yaitu pukul 08.00-08.30 WIB 

bertempat di TK Pertiwi I Towangsan. 

 Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari selasa 3 juni 

2014.pada pertemuan kedua ini kegiatan bercerita dilakukan di 

kelas duduk di atas karpet agar anak ada suasana baru bagi anak. 

Pada suasana baru ini anak –anak lebih antusias. Pada pertemuan 

kedua ini kemampuan logika sederhana anak lebih meningkat dari 

pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ada 4 anak yang 

bisa menjawab pertanyaan guru, pada pertemuan kedua ini ada 7 

Anak yang mampu dan berani menjawab pertanyaan guru. 

 Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari rabu 4 juni 2014 . 

pertemuan ketiga ini dilaksanakan di aula sekolah. Hasil 

kemampuan logika sederhana anak meningkat,prosentase 

kemampuan logika sederhana anak mencapai 69,8%. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan saat kegiatan khususnya pada saat 

bercerita. Hal ini dilakukan guna mengetahui pengembangan 

kemampuan logika sederhana anak selama mengikuti kegiatan 

bercerita dengan media boneka jari. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan guru dan peneliti diperoleh hasil sebagai berikut : (1) 

pada pertemuan pertama anak-anak antusias dengan media yang 

dibawa peneliti, (2) pertemuan kedua anak-anak mulai menyimak 

cerita dari peneliti, (3) pertemuan ketiga mulai sedikit bosan 

dengan cerita yang sama namun tercover dengan suasana luar yaitu 

di aula sekolah, (4) anak-anak kurang antusias menjawab 

pertanyaan karena tidak ada reward, (5) Terjadi pengembangan 

kemampuan logika sederhana anak dari Pra Siklus 36,3% menjadi 

65,9% atau meningkat sebesar 29,6%. 

d. Analisis dan refleksi 



 Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dan guru 

kelas melakukan analisis terhadap proses pembelajaran dalam 

pengembangan kemampuan logika sederhanaanak usia dini. 

Analisis dilakukan dengan cara berdiskusi, mengevaluasi proses 

pembelajaran yang telah dilalui, serta melihat kekurangan-

kekurangan yang ada. Selain itu peneliti dan guru kelas juga 

berpedoman pada hasil observasi pengembangan kemampuan 

logika sederhana anak. 

        Adapun hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa : (1) 

adanya reaksi yang menunjukkan kebosanan pada anak karena 

media dan judul cerita yang digunakan sama. (2) konsentrasi 

menurun karena tidak adanya motivasi dan reward atas 

kemampuan logika sederhana , (3) ada pengembangan kemampuan 

logika sederhana anak dibandingkan sebelum tindakan namun 

hasilnya belum maksimal sehingga peneliti dan guru perlu 

memperbaiki proses pembelajaran, (4) kemampuan logika 

sederhana anak belum merata, ada anak yang kemampuan logika 

lebih ada yang kemampuan logikanya masih rendah 

2. Diskripsi siklus II 

a. Perencanaan tindakan siklus II 

 Perencanaan pengembangan kemampuan logika sederhana 

anak melalui metode bercerita dengan media boneka jari yang 

dilakukan pada siklus I pada umumnya sudah cukup baik, akan 

tetapi belum memuaskan karena masih ada sebagian anak yang 

kemampuan logika sederhananya masih rendah. Untuk mengatasi 

kekurangan pada siklus I , pada hari jum’at 6 juni 2014 peneliti dan 

guru merencanakan tindakan pada siklus II. Siklus II direncanakan 

terjadi dua kali pertemuan yaitu hari senin 9 juni 2014 dan rabu 11 

juni 2014. 

 Agar kemampuan logika sederhana semakin meningkat 

peneliti dan guru kelas menyepakati beberapa hal yaitu (1) peneliti 



berinteraksi secara intens dengan anak, memberi  motivasi dan 

memberi reward kepada anak, (2) menambah alokasi waktu agar 

anak memiliki lebih banyak waktu untuk berimajinasi. 

 Prosedur pembelajaran pada siklus II ini sama dengan yang 

telah dilakukan peneliti pada siklus I, namun agar anak –anak tidak 

bosan diberi variasi dengan menambah media boneka jari dengan 

tokoh dan judul ceritanya juga berbeda dari siklus I. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Berdasarkan rencana yang telah dibuat dan disepakati, 

peneliti dan guru kelas melaksanakan siklus II mulai hari senin 9 

juni 2014. Penelitian ini dilaksanakan di aula sekolah dengan 

alokasi waktu 45 menit, yaitu mulai pukul 08.00 sampai pukul 

08.45 WIB. 

Pertemuan kedua dilaksanakan hari rabu 11 juni 2014, 

media yang digunakan sama yaitu boneka jari, judul ceritanya 

sama tetapi disini antusias anak-anak begitu terasa, anak-anak aktif 

sekali menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti 

c. Observasi 

 Pada siklus II kali ini peneliti bersama guru kelas 

melakukan pengamatan terhadap pengembangan kemampuan 

logika sederhana anak antara siklus I dan siklus II. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

bersama guru kelas, diperoleh hasil sebagai berikut : (1) setelah 

menambah media boneka jarinya anak-anak lebih antusias 

memperhatikan, (2) dengan motivasi dari guru dan peneliti, anak-

anak lebih aktif menjawab pertanyaan dan mulai berani 

mengungkapkan pendapat secara sederhana, (3) dengan pemberian 

reward, keberanian untuk mengungkapkan  pendapat meningkat, 

(4) pada siklus ini terjadi pengembangan kemampuan logika 

sederhana anak meningkat menjadi 82,7% 

d. Analisis dan refleksi 



Proses pelaksaan tindakan pada siklus II sudah baik. 

Kelemahan dan kekurangan pada siklus I dapat teratasi logika  

dengan baik. Hal ini terlihat pada pengembangan kemampuan 

logika sederhana ini terlihat dari pencapaian indicator yang telah 

ditetapkan. Dari hasil pencapaian indicator dapat dikatakan bahwa 

peneliti dibantu guru kelas telah berhasil mengembangkan 

kemampuan kemampuan logika sederhana dengan menggunakan 

metode bercerita dengan media boneka jari. Masih adanya satu dua 

anak yang kurang baik kemampuan logika sederhananya tidaklah 

menjadi masalah karena kemampuan dan karakteristik anak tidak 

sama. 

3. Perbandingan siklus I dan siklus II 

Berdasarkan observasi dari kedua siklus yang dilakukan peneliti 

terlihat adanya pengembangan kemaampuan logika sederhana anak 

dari pra siklus sebesar 36,3% kemudian pada siklus I meningkat 

menjadi 65,9% dan pada siklus II mencapai 82,7%. Dari analisis yang 

dilakukan peneliti pengembangan logika sederhana anak ini 

dipengaruhi oleh metode bercerita dengan media boneka jari yang 

telah dilakukan oleh peneliti. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan 

bahwa  pengembangan kemampuan logika sederhana melalui metode 

bercerita dengan media boneka jari pada anak kelompok A TK Pertiwi I 

Towangsan Gantiwarno tahun ajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dengan 

adanya peningkatan prosentase kemampuan logika sederhana anak dari 

sebelum tindakan samapi dengan siklus II yaitu : pada waktu pra siklus 

mencapai 36,3% kemudian pada siklus I meningkat menjadi 65,9% dan 

pada siklus II mencapai 82,7%. Dapat disimpulkan bahwa boneka jari 

merupakan media yang efektif untuk mengembangkan kemampuan logika 

sederhana anak. 
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