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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan anak usai dini merupakan salah satu pendidikan mendasar yang 

sanngat penting utnuk dilalui oleh setiap anak. Pendidikan anak usia dini 

merupakan pendidikan kedua yang menjadi pondasi pembentukkan karakter, 

spiritual dan kecerdasan anak. Usia dini merupakan masa keemasan yang dimana 

merupakan masa potensial bagi anak untuk mengembangkan segala hal yang ia 

miliki. Setiap anak memiliki potensi yang diberikan Ketika ia lahir, yang perlu 

mendapatkan stimulasi yang tepat agar seluruh aspek perkembangannya dapat 

berkembang secara optimal. 

Menurut Martinis Yasmin (2010:1) Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

pendidikan yang sangat paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai 

golden age dan sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia 

(Direktorat PAUD, 2005). Rentang anak usia dini dari lahir sampai usia enam 

tahun adalah usia kritis sekaligus strategis dalam proses pendidikan dan dapat 

mempengaruhi proses pendidikan dan dapat mempengaruhi proses serta hasil 

pendidikan seseorang selanjutnya artinya pada priode ini merupakan priode 

kondusif untuk menumbuh kembangkan sebagai kemampuan, kecerdasan, bakat, 

kemampuan fisik, kognitif, Bahasa, sosio-emosional dan spiritual. 

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan upaya untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan anak usia dini 

merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan 

pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi 

motorik halus dan kasar), intelektual, kecerdasan kognitif. Masa usia dini adalah 

masa yang sangat menentukan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak 

selanjutnya karena merupakan masa peka dan masa emas dalam kehidupan anak. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa semua pihak perlu memahami akan pentingnya 

masa usia dini untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan. 
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Pentingnya pendidikan untuk anak usia dini sudah disadari oleh seluruh 

lapisan masyarakat dan didukung penuh oleh pemerintah baik pusat ataupun 

daerah. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

tercantum pada Pasal 1 butir 3 yaitu “Pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 

(enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.  

Setiap anak itu unik dengan karakteristik, kecerdasan dan bakat yang 

berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Setiap anak di dunia ini memiliki 

berbagai kecerdasan dalam tingkat dan indikator yang berbeda. Hal ini 

menunjukan bahwa semua anak pada hakikatnya yaitu cerdas. Perbedaan terletak 

pada tingkatan dan indikator kecerdasannya dan setiap kecerdasan dalam multifle 

intelligences memiliki indikator tertentu. Bertolak dari teori kecerdasan jamak 

yang di kembangkan Gardner, salah satunya adalah kecerdasan losis matematis 

atau lebih di kenal dengan logika matematika adalah kemampuan dalam mengolah 

angka dan logika. 

Sedangkan kecerdasan dalam islam di terangkan dalam (H.R. At-Tirmidzi) 

ِ اْلَكيٌَّش َمْن َداَن نَْفَسه ُ َعِمَل ِلَما بَْعَد اْلَمْوتِ ع اِد ْبِن أْوٍس َعِن النًّبِي   ْن شدَّ

“Dari syaddad Ibn Aus, darr Rosulullah saw. Bersabda: orang yang cerdas 

adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk persiapan sesudah 

mati.” 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, secara fisik 

manusia, memiliki struktur tubuh yang sempurna, di tambah lagi pemberian akal 

yang di anugrahkan kepada manusia memiliki tingkat kecerdasan yang bebeda-

beda. Sama hal nya dengan anak, setiap anak pasti mempunyai kecerdasan yang 

berbeda-beda, ada yang menonjol dan ada yang tidak menonjol tergantung 

bagaimana orang tua menstimulus dan mengasah kecerdasan yang ada di diri 

anak. 
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Kecerdasan logika matematika merupakan bagian dari kecerdasan majemuk, 

kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampan berfikir sistematis, 

menggunakan angka, menghitung, menemukan sebab akibat, dan membuat 

klasifikasi. Jadi kecerdasan logika merupakan kemampuan untuk melihat, 

memahami angka, konsep bentuk, pola, serta memecahkan masalah sederhana. 

secara efektif guna meningkatkan keterampilan mengelola angka serta kemahiran 

menggunakan logika atau akal sehat. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang di lakukan oleh peneliti pada anak 

kelompok B TK Negeri Pembina Jampangkulon, peneliti menemukan masalah 

yang muncul di antaranya: masih banyak terdapat anak pada kemampuan 

membilang dan mengklasifikasikan nya masih sangat belum berkembang dengan 

baik. Sehingga kecerdasan logika matematika pada anak masih belum optimal. 

Kegiatan membilang dan mengelompokan ini sebenarnya sudah di lakukan dalam 

pembelajaran namun belum berkembang sesuai harapan. Penyebab masalah ini di 

karenakan pada waktu kegiatan pembelajaran di sekolah guru kebanyakan 

menggunakan lembar kerja siwa (LKS), majalah dan buku paket.    

Untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika dapat di lakukan 

dengan bermain sambil belajar, suasana belajar yang menyenangkan, belajar 

bermakna dan berpusat pada anak sangatlah penting di lakukan untuk itu perlu 

media yang menarik untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika. 

Menurut Yuliana (Pupung Puspa Ardini. Dkk, 2018:98) Media realia di 

definisikan sebagai objek atau peraga dari dunia luar kelas yang di gunakan untuk 

mengajar dan belajar. Media realia yaitu salah satu media yang bisa di gunakan 

untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika selain mudah untuk di 

dapatkan media realia juga mudah di jangkau oleh anak dan tidak memerlukan 

biaya yang banyak. Penggunaan media realia juga berpengaruh pada 

perkembangan kecerdasan logika matematika, dimana jika menggunakan media 

realia maka anak akan berfikir secara kreatif dan kritis.  

Berdasarkan permasalahan peneliti temukan di TK Negeri Pembina 

Jampangkulon, maka peneliti berusaha untuk melakukan penelitian dan 

mengambil judul “Mengembangkan Kecerdasan Logika Matematika dengan 
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menggunakan Media Realia pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina 

Jampangkulon Kabupaten Sukabumi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana proses mengembangkan kecerdasan logika matematika melalui 

media realia pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina Jampangkulon 

Kabupaten Sukabumi? 

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus masalah dari penulisan penelitian ini yaitu dengan 

mengembangkan kecerdasan logika matematika yang menggunakan media 

realia pada anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina Jampangkulon. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui proses pengembangan logika matematika melalui media 

realia pada anak usia 5-6 tahun di Tk Negeri Pembina Jampangkulon.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di 

harapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi guru 

Membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak 

monoton, Membuka pengetahuan baru bagi anak didik, karena anak 

dikenalkan dengan benda-benda reall sehingga anak menjadi lebih 

bersemangat pada saat belajar, Membangkitkan kreativitas guru dalam 

menerapkan dan menciptakan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Bagi anak  

1) Anak mampu berfikir kritis kreatif dan inovatif 
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2) Anak terarik dan focus dalam mengikuti pembelajaran dengan 

memperoleh materi dan kegiatan yang bervariasi 

3) Anak senang belajar, nyaman berada di sekolah, mengenal 

lingkungan alam dan mengetahui fungsi serta kegunaan benda-

benda yang ada di alam sekitar mereka 

c. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program 

pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika pada anak.  

2. Manfaat teori 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti – peneliti lainnya yang juga 

melakukan penelitian dengan metode ataupun media yang sama seperti 

yang dilakukan oleh penulis saat ini. 

 


