
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I ayat 14 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada 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 untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Menurut Yamin dan Jamilah (2013: 3) menyatakan bahwa PAUD merupakan dasar 

dari pendidikan anak selanjutnya yang penuh dengan tantangan dan sebagai jendela pembuka 

dunia (window of opportunity) bagi anak. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini saat ini 

sangat membutuhkan perhatian yang besar dari seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari 

kebijakan pemerintah maupun dukungan dari masyarakat umum.  

Pendidikan anak usia dini merupakan usia yang efektif untuk Pendidikan Anak Usia 

Dini merupakan usia yang efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki 

anak, karena dikurun usia ini anak mengalami masa lompatan perkembangan otak mencapai 

80%, pada saat ini paling tepat untuk mengembangkan seluruh kecerdasan yang ada pada 

anak. 

Gardner dalam Sujiono (2013:183-185) mengemukakan ada 8 macam kecerdasan 

yang dimiliki manusia. Pertama, kecerdasan yang berkenaan dengan kemampuan  seseorang 

dalam bahasa, yakni mendengar, menulis, berbicara dan pada umumnya sangat suka 

membaca (Linguistik-Verbal). Kedua, kecerdasan yang berhubungan dengan kekritisan 

dalam berpikir. Tertarik dengan data-data dan grafik. Serta suka bermain dengan strategi 

(Logikal-Mathematikal). Ketiga, kecerdasan yang dikenal dengan kecerdasan visual, 

umumnya sangat menyukai presentasi, gambar, performance dan video (visual-spasial). 

Keempat, kecerdasan ritmik yang sangat berkaitan erat dengan suara, sangat senang 



mendengar musik dan bermain musik (Musical-Rhythmic). Kelima, kecerdasan kinestetik, 

lebih pada kemampuan bergerak, dan sangat senang dengan dunia olahraga, performance, dan 

menari (Bodily-Kinesthetic). Keenam, kecerdasan yang sangat berkaitan dengan kehidupan 

sosial seperti persahabatan, sosialisasi dengan orang lain dan sangat suka bekerjasama dengan 

orang lain atau bekerja secara berkelompok (interpersonal). Ketujuh, kecerdasan dimana 

orang-orangnya suka bekerja secara perorangan, mempunyai tingkat kemandirian yang 

tinggi, dan percaya diri (intrapersonal). Kedelapan, kecerdasan yang lebih berkaitan dengan 

alam seperti dunia tumbuhan, hewan, cuaca dan bebatuan (Naturalis), tetapi dalam penerapan 

di Indonesia  di tambahkan menjadi 9 kecerdasan yaitu kecerdasan spiritual. 

Gardner tidak memandang bahwa kecerdasan logika matematika lebih unggul 

daripada kecerdasan yang lain. dengan kata lain, yang paling penting bukan bearti paling 

unggul karena semua kecerdasan memiliki keunggulan tersendiri. Terlebih lagi penelitian 

mutakhir menunjukkan bahwa kecerdasan bahwa kecerdasan ini hanya menyumbang 

keberhasilan hidup seseorang sebesar  (maksimal) 20%. Walaupun hanya 20% dalam 

kacamata keberhasilan hidup seseorang, angka tersebut sangat fantastik karena kecerdasan ini 

menyumbangkan 20%.Artinya 80% lainnya terbagi kedalam 8 kecerdasan yang lainnya yang 

hanya menyumbang 10% saja. Dengan demikian bahwa kecerdasan logika matematika 

mempunyai nilai keberhasilan dua kali lipat (2x) lebih besar dari kecerdasan yang lain. 

Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan dalam penggunaan angka dan 

bilangan, hubungan sebab akibat, dan problem solving. Seseorang yang memiliki kecerdasan 

ini dapat mengikuti pembelajaran dalam klasikal. Bentuk kecerdasan ini termasuk yang 

paling mudah distandardisasikan dan diukur. Praetyo dan Yeni (2009) mengemukakan bahwa 

kecerdasan logika matematika diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan angka, 

berpikir logis untuk menganalisis kasus atau pemasalahan dan melakukan perhitungan 

sistematis.Sementara itu, Yus (2011:71) mengemukakan bahwa kecerdasan logika 



matematika adalah kemampuan untuk memahami dasar-dasar operasional yang berhubungan 

dengan angka, prinsip-prinsip, serta kepekaan melihat pola dan hubungan sebab akibat. 

Kecerdasan logika matematika didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan 

angka yang baik dan melakukan penalaran yang benar. Kemampuan ini, meliputi kemampuan 

menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah, dan menciptakan sesuatu dengan angka 

dan penalaran (Armstrong,1999). Cerdas secara matematis –logis bearti cerdas angka dan 

cerdas dalam hukum logika berpikir. Kecerdasan logika matematika (sebelum ditemukan 

kecerdasan naturalis) mencakup beberapa macam pikiran, yaitu mencakup tiga bidang yang 

saling berhubungan, yakni matematika, ilmu pengetahuan, dan logika. 

Kecerdasan logika matematika memilikir ciri yaitu kepekaan pada memahami pola-

pola logis atau numeris, dan kemampuan mengelolah alur pemikiran yang panjang. 

Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan berhitung, menalar, dan berpikir logis, serta 

pemecahan masalah (Fadlillah 2014: 17). 

Pengembangan kecerdasan logika matematika pada anak biasanya dimasukkan 

kedalam pembelajaran inti, pembelajaran ditaman kanak-kanak yang memang mengutamakan 

tuntutan orangtua yang ingin setelah lulus taman kanak-kanak bisa pintar membaca, menulis, 

dan berhitung. Namun kecerdasan logika matematika anak juga harus dirangsang dengan 

kegiatan-kegiatan yang menarik dan inovatif. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2019 anak 

kelompok B2 Taman Kanak-kanak Harapan Bunda Kota Jambi pada saat pembelajaran 

sedang berlangsung menunjukkan bahwa kecerdasan logika pada anak masih dikatakan 

kurang optimal. Dimana peneliti dapat melihat bahwa guru telah memberikan pembelajaran 

tentang yang berkaitan dengan logika matematika seperti mengenalan angka dan pola. 

Terlihat hampir semua anak mengenal angka secara umum dan namun ada beberapa anak 

yang belum mengenal ataupun sama sekali tidak mengenal pola seperti AA, BT, CK, CN, 



FA, FN, dan SA. Demikian halnya dengan mengklasifikasikan bentuk dan memecahkan 

masalah, hanya sebagian anak yang sudah mulai bisa dan beberapa anak lainnya belum dapat 

memecahkan masalah seperti AA, BT, CK, CN, FA, FN, FS, JA, KA, NR, PP, dan RI. 

Sayangnya, yang terjadi dilapangan selama ini tanggapan tentang kecerdasan logika 

matematika anak usia masih sebatas pemahaman terhadap kemampuan berhitung semata. 

Padahal kecerdasan logika matematika didefinisikan sebagai kemampuan dalam memahami 

angka dan perhitungan, pola, mengklasifikasi bentuk, menalar, dan memecahkan masalah. 

1.1 Tabel Data Awal Kecerdasan Logika Matematika Anak Usia 5-6 Tahun Kelompok 

B2 Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Kota Jambi 
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Berdasarkan kondisi diatas, maka guru telah melakukan berbagai upaya untuk 

mengembangkan kecerdasan logika matematika supaya dapat berkembang secara optimal. 

Maka dari itu salah satu hal baik yang dipilih peneliti yaitu mengajak anak untuk melakukan 

kegiatan pengembangan kecerdasan logika matematika pada anak melalui kegiatan bermain 

puzzle yang menuntut anak untuk menyusun kepingan-kepingan sesuai urutan dan bentuknya. 

Dimana dalam kegiatan bermain  puzzle tidak hanya mendukung kemampuan anak dalam 

mengenal pola dan angka saja tetapi juga mendukung kemampuan mengolah alur pemikiran 

anak, nalar, berpikir logis, serta memecahkan masalah. 



Seperti yang dikemukakan oleh Soebachman (2012: 48) yang mengatakan bermain 

puzzle adalah permainan yang terdiri atas kepingan-kepingan dari suatu gambar tertentu yang 

dapat melatih tingkat konsentrasi. Selanjutnya Mediria et al (2015), permainan puzzle 

merupakan  suatu permainan yang kompleks. Puzzle adalah permainan menyusun gambar 

yang sebelumnya diacak terlebih dahulu sehingga membentuk suatu bentuk yang utuh. 

Sedangkan menurut Anonim (2006) bermain puzzle adalah salah satu permainan 

edukatif yang dapat mengoptimalkan kecerdasan anak. Karena sebelum mengerjakan puzzle, 

anak harus tau bagaimana bentuk awalnya. Setelah dirombak, anak akan mengandalkan 

ingatannya agar bisa menyusun puzzle sesuai bentuk awalnya.  

Selanjutnya Deniati (2011) mengemukakan puzzle adalah suatu permainan edukatif 

yang dapat dilakukan untuk merangsang kemampuan matematika anak, yang dimainkan 

dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya sampai menjadi 

suatu gambar yang utuh. 

Berdasarkan permasalah yang muncul dari latar belakang penulis melakukan 

penelitian tentang : “Meningkatkan Keterampilan Dalam Kecerdasan Logika Matematika 

Anak Usia 5-6 Tahun Malalui Bermain Puzzle Di Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Kota 

Jambi” 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar mempermudah dalam melaksanakan 

penelitian, penulis membatasi masalah pada: 

1.2.1 Kecerdasan logika matematika dibatasi pada pengenalan angka, pola, menalar dan 

pemecahan masalah menggunakan logika. 

1.2.2 Bermain puzzle dalam penelitian ini dibatasi pada pengenalan angka, pola, dan 

penyusunan kepingan-kepingan puzzle menjadi suatu bentuk. 



1.2.3 Anak yang diteliti dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun kelompok B 

Taman Kanak-kanak Harapan Bunda Kota Jambi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah pada permasalahan ini adalah:  

1.3.1 Bagaimanakah tingkat kecerdasan logika matematika anak sebelum adanya 

tindakan melalui bermain puzzle? 

1.3.2 Bagaimanakah tingkat kecerdasan logika matematika anak sesudah adanya 

tindakan melalui bermain puzzle? 

1.3.3 Apakah kecerdasan logika matematika anak dapat ditingkatkan melalui bermain 

puzzle? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah: 

1.4.1 Untuk mengetahui tingkat kecerdasan logika matematika anak sebelum adanya 

tindakan 

1.4.2 Untuk mengetahui tingkat kecerdasan logika matematika anak sesudah adanya 

tindakan  

1.4.3 Untuk Mengetahui apakah dengan bermain puzzle dapat meningkatkan kecerdasan 

logika matematika anak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian bagi para pembaca, khususnya tentang cara meningkatkan 

kecerdasan logika matematika anak melalui bermain puzzle 

2.  Manfaat Praktis 



a. Bagi anak, untuk kecerdasan logika matematika anak melalui bermain puzzle. 

b. Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai bermain 

puzzle terhadap peningkatan kecerdasan logika matematika anak. 

c. Bagi peneliti, akan memperkaya pengetahuan serta wawasan peneliti dalam 

meningkatkan kemampuan perkembangan anak serta hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pengalaman dan masukan dalam mengadakan penelitian lebih 

lanjut tentang permainan puzzle dalam kecerdasan logika matematika Pendidikan 

Anak Usia Dini. 

1.6 Defenisi Operasional 

Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan makna terhadap hal-hal 

yang bersifat esensial yang dapat menimbulkan kerancuan dalam mengartikan judul, maksud 

dari penelitian serta digunakan sebagai pengertian agar mudah dipahami. 

1. Kecerdasan Logika Matematika 

Kecerdasan logika matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan anak dalam mengeksplorasi pola, kategori, dan hubungan. 

2. Puzzle  

Puzzle adalah permainan anak yang menarik dan menyenangkan yang dapat 

mengenalkan angka, bentuk, pola sehingga mengembangkan kecerdasan logika 

matematika anak. 

 

 

 


