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ABSTRAK  

Aisa, Mega Nurkholifatul. 2019. Peningkatan Kecerdasan 

Logis-Matematis Anak Usia Dini melalui Bermain 
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Peneliti menemukan di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo bahwasanya terdapat siswa yang belum 
berkembang kecerdasan logis matematisnya secara optimal. 
Siswa masih kesulitan dalam menghubungkan bentuk 
geometri sesuai dengan benda yang ada di sekitarnya, dan 
juga siswa belum optimal dalam mempekirakan ukuran 
jumlah, panjang pendek, berat ringan melalui benda-benda 
yang ditemui. Mungkin dari faktor anak sendiri atau pun 
dari luar sehinga anak tersebut enggan dalam belajar 
sehingga dengan begitu kecerdasan logika-matematik anak 
usia dini menjadi kurang berkembang. Sedangkan untuk 
permainan balok tersebut digunakan hanya untuk 
mengalihkan perhatian siswa agar tidah gaduh, ramai dan 
mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas. 
Padahal dengan bermain balok tersebut jika diberikan 
instruksi ataupun arahan sedikit siswa bisa mengasah 
kecerdasan logis matematisnya. Sehingga dalam bermain 
tidak semata-mata bermain saja. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 
profil kecerdasan logika-matematik anak usia dini di TK 
Muslimat NU 001 Ponorogo (2) untuk mengetahui langkah-
langkah bermain balok untuk meningkatkan kecerdasan 
logika-matematik anak usia dini di TK Muslimat NU 001 
Ponorogo (3) untuk mengetahui hasil peningkatan 



 

 

 

kecerdasan logis-matematis anak usia dini di TK Muslimat 
NU 001 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian studi kasus dengan lokasi penelitian 
di TK Muslimat NU 001 Ponorogo.Penelitian ini 
dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan 
Maret 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan 
data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. 
Teknik analisis data menggunakan analisis model Miles dan 
Huberman dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 
kecerdasan logis matematis anak usia dini di TK Muslimat 
NU 001 Ponorogo mayoritas sudah mulai berkembang, 
namun ada beberapa anak yang belum berkembang dan 
masih memerlukan bimbingan (2) langkah-langkah dalam 
bermain balok untuk meningkatkan kecerdasan logis 
matematis anak: (a) menyiapkan balok dan anak sebelum 
bermain balok (b) memberi waktu yang cukup untuk anak 
bermain (c) guru memberikan penjelasan sebelum bermain 
(d) anak bermain sesuai dengan imajinasi serta tetap dengan 
pengawasan guru (e) setelah anak bermain guru 
memberikan evaluasi terhadap anak dan memberi 
kesempatan untuk anak berbicara menjelaskan apa yang 
dibuatnya tadi (3) kecerdasan logis matematis anak usia dini 
di TK Muslimat NU 001 Ponorogo meningkat dengan 
menggunakan media bermain balok dan lebih efektif karena 
mendapatkan efek baku dari permainan balok tersebut. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan 

yang tidak bisa terlepas dari kegiatan bermain. Apa pun 

aktivitas belajar anak selalu dilakukan dengan bermain. 

Bagi anak usia dini bermain sudah menjadi salah satu 

kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan bermain secara tidak langsung 

akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Disamping itu, dari berbagai hasil penelitian 

menunjukan bahwa kegiatan bermain merupakan cara 

belajar anak-anak yang paling efektif. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya ungkapan ―bermain sambil belajar‖. 

Maksudnya dengan bermain sesungguhnya anak sedang 

melakukan pembelajaran, baik itu fisik-motorik, logika-

matematika, bahasa, social emosional, kreativitas, 

maupun seni
1
 

Kita menyaksikan bahwa anak usia dini senang 

bermain, dan senang dengan warna-warna cerah, bahkan 

warna yang mencolok; warna itu pula yang sering 

dijadikan cat dinding kelas mereka. Kita akan melihat 

sejumlah anak asyik bermain petak umpet, menyusun 

balok, sementara yang lain bermain ular tangga, ada juga 

                                                           
1
 M. Fadlillah, Bermain & Permainan (Jakarta: Kencana, 2017), 

1. 



2 

 

 

anak yang sibuk membolak-balik buku. Apa yang kita 

saksikan merupakan kegiatan pembelajaran anak usia 

dini. Mereka belajar sambil bermain, belajar melalui 

permainan, atau bermain untuk belajar dan memperoleh 

pemahaman terhadap sesuatu
2
  

Salah satu tokoh yang dianggap berjasa untuk 

meletakkan dasar tentang bermain adalah seorang filsuf 

yunani yang bernama Plato. Plato dianggap sebagai 

orang pertama yang menyadari dan melihat pentingnya 

nilai praktis dari bermain. Menurut Plato, anak-anak 

akan lebih mudah mempelajari aritmatika dengan cara 

membagikan apel kepada anak-anak. Juga melalui 

npemberian alat permaiann miniatur balok-balok kepada 

anak usia tiga taun pada akhirnya akan mengantar anak 

tersebut menjadi seorang ahli bangunan. Filsuf lainnya 

,Aristoteles berpendapat bahwa anak-anak perlu 

didorong untuk bermain dengan apa yang akan mereka 

tekuni di masa dewasa nanti. Dari tokoh-tokoh yang 

mengadakan reformasi dalam bidang pendidikan seperti 

Comenius (abad 17), Rousseau, Pestalozzi dan Frobel 

(abad 18 serta abad 19) akhirnya lambat laun para 

pendidik dapat menerima pendapat bahwa pendidikan 

untuk anak perlu disesuaikan dengan minat serta tahap 

perkembangan anak. Frobel lebih menekankan 

pentingnya bermain dalam belajar karena berdasarkan 

pengalamannya sebagai guru, dia menyadari bahwa 

kegiatan bermain maupun mainan yang dinikmati anak  

                                                           
2
 Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016),  166. 
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dapat digunakan untuk menarik perhatian serta 

mengembangkan pengetahuan mereka. Jadi Plato, 

Aristoteles, Frobel menganggap bermain  sebagai 

kegiatan yang mempunyai nilai praktis.
3
  

Bermain bagi anak usia dini sangatlah penting. 

Sebab, masa masa mereka merupakan usianya bermain. 

Menurut Ratna tidak ada alasan untuk tidak menganggap 

kegiatan bermain itu sebagai kegiatan belajar. Justru 

pada usia anak-anak belajar akan efektif dan lebih cepat 

ditangkap pada saat mereka bermain. Jadi bermain 

merupakan salah satu kebutuhan dasar anak sebagai 

bentuk kegiatan belajar bagi mereka. 

Multiple Intelligences adalah sebuah penilaian 

yang melihat secara deskriptif bagaimana individu 

menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan 

masalah dan menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini 

merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran 

manusia mengoperasikan dunia, baik itu benda-benda 

konkrit maupun hal-hal yang abstrak.
4
  Bentuk lain dari 

intelegensi manusia adalah intelegensi matematis-logis 

atau kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika 

matematika ini meliputi keterampilan berhitung dan 

berpikir logis serta keterampilan pemecahan masalah. Di 

samping itu, yang juga termasuk dalam intelegensi logis-

matematis adalah kepekaan pada pola logika, abstraksi, 

                                                           
3
 Mayke S. Tedjasaputra, Bermai,Mainan, dan Permainan 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 1. 
4
 Mursid, Pengembangan Pembelajaran Paud (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), 163. 
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prinsip sebab akibat, kategorisasi dan perhitungan, 

manipulasi angka, kuantitas dan operasi matematika
5
 

Ada lagi anak-anak yang sangat senang dengan 

teka-teki angka. Saat diajak makan, ia selalu menunda 

karena asyik mengotak-atik angka. Atau seorang anak 

yang selalu ngeyel. Jika alasan yang anda utarakan 

menurutnya tidak masuk akal. Ada pula anak yang 

selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti 

―mengapa telur berubah menjadi ayam?‖. Pada saat anak 

mengamati proses menetasnya anak ayam. Menurut 

Gardner, tipe anak dengan ciri itu memiliki kecerdasan 

logika-matematik. Anak-anak dalam kelompok 

keccerdasan ini memiliki kemampuan dalam 

memecahkan masalah, mampu memahami pola 

hubungan, mampu melakukan proses berfikir deduktif 

dan induktif. Bidang pekerjaan yang biasanya dipenuhi 

oleh orang-orang berkecerdasan logika-matematik ini 

biasanya peneliti, ahli statistik, ilmuwan, dan ekonom.
6
 

Kehadiran matematika secara meluas dapat 

dirasakan dalam setiap aspek kehidupan modern. 

Seseorang tidak dapat melakukan pengukuran apapun, 

membuat bangunan, menggunakan uang atau membuat 

janji tanpa menggunakan matematika. Kecerdasan 

matematis juga telah didukung oleh tahap-tahap 

perkembangan kognitif dari Piaget dan telah 

                                                           
5
 S. Shoimatul Ula, Revolusi Belajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 89-90. 
6
 Nila Purnamawati & Widianto Setiono, Temukan Bakat Anak 

Anda (Jakarta Selatan: Panda Media, 2014), 20. 
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memperlihatkan hubungannya yang kuat dengan aspek 

lain dari kehidupan seperti keaksaraan, di mana 

penulisan garis besar, pengorganisasian, dan revisi, 

semuanya merupakan keahlian yang berguna dalam 

proses penulisan.
7
 

Berkembangnya kecerdasan logis matematis 

anak pada usia dini membantu anak pada jenjang 

pendidikan selanjutnya dengan memperkenalkan 

matematika pada anak usia dini mulai dari 

memperkenalkan angka, geometri penjumlahan 

sederhana dan juga cara penenyelesaian masalah 

berdasarkan umur anak karena kita tahu bahwa 

matematika di pergunakan mulai dari SD sampai SMA 

bahkan di perguruan tinggi. Dengan kita 

mengembangkan kecerdasan logis matematis anak kita 

juga meningkatkan sebagian pekembangan kognitif anak 

karena dengan berkembangnya kecerdasan logis 

matematis anak sangat berhubungan dengan 

perkembangan kognitif anak. 

Berdasarkan dari observasi peneliti di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo, peneliti menemukan pada 

sekolah tersebut bahwasanya terdapat siswa yang belum 

berkembang kecerdasan logis matematisnya secara 

optimal. Siswa masih kesulitan dalam menghubungkan 

bentuk geometri sesuai dengan benda yang ada di 

sekitarnya, dan juga siswa belum optimal dalam 

                                                           
7
 May Lwin dkk, How to Multiply Your Child,s Intelligence: 

Cara Mengembangkan Berbagai Komponen Kecerdasa (Jakarta: Indeks, 

2008), 44 
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mempekirakan ukuran jumlah, panjang pendek, berat 

ringan melalui benda-benda yang ditemui. Mungkin dari 

faktor anak sendiri atau pun dari luar sehinga anak 

tersebut enggan dalam belajar sehingga dengan begitu 

kecerdasan logika-matematik anak usia dini menjadi 

kurang berkembang. 

Alasan lain peneliti mengambil penelitian di TK 

Muslimat 001 Ponorogo karena memang di TK tesebut 

ada media untuk mengembangkan logis matematis siswa 

contohya balok akan tetapi permainan balok tersebut 

digunakan hanya untuk mengalihkan perhatian siswa 

agar tidah gaduh, ramai dan mengganggu temannya 

yang sedang mengerjakan tugas. Padahal dengan 

bermain balok tersebut jika diberikan instruksi ataupun 

arahan sedikit siswa bisa mengasah kecerdasan logis 

matematisnya. Sehingga dalam bermain tidak semata-

mata bermain saja.
8
 

Begitu pentingnya kecerdasan logika-matematik 

anak usia dini sebagai modal anak dalam berhitung dan 

berfikir logis, maka berdasarkan uraian latar belakang di 

atas peneliti mengambil judul, ―Peningkatan 

Kecerdasan Logis-Matematis Anak Usia Dini melalui 

Bermain Balok di TK Muslimat NU 001 Ponorogo”. 

 

 

                                                           
8
 Hasil Observasi di TK Muslimat NU 001 Ponorogo Pada 

Tanggal 24 September 2018. 
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B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka 

penulis menfokuskan penelitian ini di kelas B3 usia 5-6 

tahun TK Muslimat NU 001 Ponorogo pada masalah: 

1. Profil kecerdasan logis-matematis anak usia dini di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo? 

2. Langkah-langkah bermain balok untuk 

meningkatkan kecerdasan logis-matematis anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo? 

3. Hasil peningkatan kecerdasan logis-matematis anak 

usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo? 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil kecerdasan logis-matematis anak 

usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo? 

2. Bagaimana langkah-langkah bermain balok untuk 

meningkatkan kecerdasan logis-matematis anak usia 

dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo? 

3. Bagaimana hasil peningkatan kecerdasan logis-

matematis anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka 

penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui profil kecerdasan logika-

matematik anak usia dini di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 
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2. Untuk mengetahui langkah-langkah bermain balok 

untuk meningkatkan kecerdasan logika-matematik 

anak usia dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

3. Untuk mengetahui hasil peningkatan kecerdasan 

logis-matematis anak usia dini di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penenlitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain 

yang hendak melakukan peneelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi sekolah 

Dengan hasil penelitian diharapkan TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo lebih optimal dalam 

mengembangkan kecerdasan pada anak terutama 

pada kecerdasan logika-matematik 

b. Manfaat bagi guru 

Sebagai bahan masukan yang berharga 

bagi guru dan juga bisa mempermudah guru 

dalam meningkatkan kecerdasan logika 

matematik anak usia dini. 

 

8 
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c. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan kecerdasan logika matematik 

anak 

2) Dapat bermain sambil belajar 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Rangkaian kegiatan dalam isi skripsi antara satu 

dan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan 

yang utuh dan merupakan deskripsi sepintas yang 

tercercerminkan urutan tiap bab. Karena itu, sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan, sebagai pola dasar 

pemikiran penulis dalam penyususnan skripsi yang 

terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II mengungkapkan beberapa pokok 

bahasan yang menjelaskan tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori tentang bermain, permainan 

balok, kecerdasan logis-matematis anak usia dini di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo. 

BAB III Metode penelitian, Berupa pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

serta tahapan-tahapan penelitian.  

BAB IV Temuan Penenlitian, terdiri atas data 

umum yang ada kaitannya dengan lokasi penelitian dan 

data khusus yang berkaitan dengan rumusan masalah, 
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yaitu data tentang pelaksanaan kegiatan bermain balok 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo.  

BAB V Pembahasan, berisi analisis data kualitas 

yang berfungsi untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari penelitian. Pada bab ini, disajikan analisis data 

tentng pelaksanaan kegiatan bermain balok di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo. Selanjutnya, 

BAB VI penutup, Pada bab ini merupakan akhir 

penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran.  

  

10 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping menggunakan buku-buku atau 

referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil 

peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar 

nantinya tidak terjadi kesamaan dan juga sebagai salah 

satu bahan acuan mengingat belajar dari sebuah 

pengalaman, berdasarkan penelitian terdahulu yakni: 

Pertama, penelitian Aulia Maulida Yusuf pada 

tahun 2016 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Raden Intan Lampung dengan jurusan pendidikan guru 

raudhatulathfal (PGRA), mengambil judul skripsi 

yaitu:Strategi Guru Dalam Mengembangkan Kognitif 

Anak usia Dini Melalui Permainan Balok di RA 

Akhlakul Karimah Darul Aman Kotabumi Lampung 

Utara
9
. Dari penelitian tersebut peneliti dapat 

mengambil kesimpulan: 1) kemampuan kognitif anak 

RA Akhlakul Darul Aman Kotabumi Lampung Utara 

dapat di tingkatkan. Terbukti dari hasil tes awal anak 

yang memperoleh nilai 50%, pada siklus I kemampuan 

                                                           
9
 Aulia Maulida Yusuf, Strategi Guru Dalam Mengembangkan 

Kognitif Anak usia Dini Melalui Permainan Balok di RA Akhlakul 

Karimah Darul Aman Kotabumi Lampung Utara (Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Lampung: IAIN 2016) 

11 
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anak menjadi 70% dan pada siklus II kemmapuan anak 

meningkat menjadi 85%. 2) guru telah mampu 

menyampaikan tujuan pembelajaran, telah mampu 

memotivasi anak dalam menggunakan media balok 

pembelajaran, dan mampu membimbing anak dalam 

proses pembelajaran berlangsung. 3) kegiatan 

pembelajaran meningkatkan kognitif anak dengan 

menggunakan media balok, bahan, sumber, dan berbagai 

perlengkapan yang dibutuhkan lainnya telah 

menunjukan hasil, terbukti hasil kemampuan kognitif 

anak pada siklus II mencapai 85%. 

Kedua, penelitian Vitri Purwanti pada tahuun 

2003 di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan 

pendidikan guru pendidikan anak usia dini (PGPAUD), 

mengambil judul skripsi yaitu: Peningkatan Kemampuan 

Berhitung Melalui Permainan Balok Angka Pada Anak 

Kelompok B di TK Universal Ananda Kecamatan 

Patebon Kendal.
10

 Dari penelitian tersebut peneliti dapat 

mengambil kesimpulan:  upaya meningkatkan 

kemampuan anak didik dalam berhitung permulaan 

melalui permainan balok angka pada kelompok B2 TK 

Universal Ananda Patebon, telah emmberikan hasil yang 

memuaskan. Hal tersebut terbukti dari rekapitulasi 

penilaian kemampuan anak didikdalam berhitung 

menggunakan media balok angka. Pada studi awal hanya 

                                                           
10

 Vitri Purwanti, Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui 

Permainan Balok Angka Pada Anak Kelompok B di TK Universal 

Ananda Kecamatan Patebon Kendal (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan: 

UNS 2013), 98. 

12 
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6 anak atau 40% dari 15 anak didik yang berkembang 

sangat baik dalam memahami konsep bilangan, dalam 

memahami konsep perbandingan rata-rata 37% yang 

berkembang sangat baik, dan anak didik yang mampu 

memehami konsep analisis dan probabilitas ada 33%. 

Ketiga, Penelitian Desi Kumala Sari pada tahun 

2017 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 

Lampung dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini(PIAUD) mengambil judul skripsi yaitu Penerapan 

Permainan Kartu Angka Dalam Mengembangkan 

Logika Matematika Anak Usia 5-6 Tahun di TK Widya 

Bhakti Tanjung Senang Bandar Lampung.
11

 Dari 

penelitian tersebut mengambil kesimpulan: Adapun 

yang dilakukan guru sebelum melaksanakan 

mengembangkan logika matematika anak melalui 

permainan kartu angka yaitu: 1) Menyediakan media 

atau bahan yang menarik perhatian anak dalam 

mengembangkan logika matematika anak melalui 

permainan kartu angka. 2) Meletakkan kartu secara acak 

dan anak menyusun kartu angka secara berurutan. 3) 

Meletakan simbol atau benda kemudian anak 

menghitungnya dengan menempelkan menggunakan 

kartu angka. 4) Ulangi kegiatan dan evaluasi terhadap 

kegiatan mengembangkan logika matematika anak 

melalui permainan kartu angka. Dengan diterapkannya 

                                                           
11

 Desi Kumala Sari, Penerapan Permainan Kartu Angka Dalam 

Mengembangkan Logika Matematika Anak Usia 5-6 Tahun di TK 

Widya Bhakti Tanjung Senang Bandar Lampung (Skripsi Fakultas 

Tarbiayah dan Keguruan: UIN Raden Intan Lampung, 2017) 
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langkah-langkah dalam mengembangkan logika 

matematika anak usia dini melalui permainan kartu 

angka di kelas B2 TK Widya Bhakti Tanjung Senang 

Bandar Lampung, telah menunjukkan hasil yang 

optimal. 

Persamaan  dari penelitian pertama dan  kedua 

tersebut, yaitu sama-sama menjadikan kegiatan bermain 

balok sebagai objek yang diamati. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan lebih 

pada kecerdasan majemuk anak yaitu kecerdasan logis 

matematis anak usia dini menggunakan objek bermain 

balok dan juga menggunakan metode penelitian yang 

berbeda yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 

Sedangkan untuk penelitian yang ketiga yaitu 

sama memakai objek pada logis matematis dan 

menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif. Dan 

untuk perbedaannya yaitu pada penelitian ketiga 

objeknya menggunakan kartu angka. 

 

B. Kajian Teori 

1. Bermain  

a. Pengertian Bermain 

Dunia anak itu dunianya bermain. Jadi 

sudah selayaknya pembelajaran dikelola dengan 

cara bermain. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, bermain berasal dari kata dasar main 

yang berarti melakukan aktivitas batau kegiatan 

untuk menyenangkan hati (dengan menggunakan 

14 
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alat-alat tertentu atau tidak). Artinya bermain 

adalah aktivitas yang membuat hati seseorang 

anak menjadi senang, nyaman dan bersemangat. 
12

 

Definisi tentang bermain (play) menjadi 

perdebatan di kalangan para ahli sejak 50 tahun 

lalu, akan tetapi sampai saat ini tidak ada satu 

pun definisi yang dapat diterima secara 

universal. Michel & Mason mencatat selama 

tahun 1948 terdapat sekitar 30 definisi bermain.
13

 

Adang Ismail (2009) berpendapat bahwa 

bermain dapat didefinisikan menjadi dua bagian. 

pertama, bermain diartikan sebagai ‗play’, yaitu 

suatu aktivitas bersenang-senang tanpa mencari 

menang dan kalah. Kedua, bermain diartikan 

sebagai ―games”, yaitu suatu aktivitas 

bersenang-senang yang memerlukan  mennag 

dan kalah. Pada pengertian pertama bermain 

dimaknai hanya sebatas mencari kesenangan 

tanpa memedulikan hasil akhir yang akan 

didapat, namun pada pengertian kedua selain 

mendapat kesenangan, juga memperhatikan hasil 

akhir yang akan didapatkan.
14
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Untuk lebih jelas mengenai pengertian 

bermain, dapat diperhatikan melalui pemaparan 

para pakar pendidikan anak berikut ini: 

1) Menurut Piaget, bermain adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan 

menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi 

diri seseorang.
15

 

2) Menurut Parten, bermain adalah suatu 

kegiatan sebagai sarana bersosialisasi dan 

dapat memberikan kesempatan anak 

bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan 

perasaan, berkeasi, dan belajar dengan 

menyenangakan.
16

 

3) Menurut Buhler dan Danziger, bermain 

merupakan kegiatan yang menimbulkan 

kenikmatan.
17

 

4) Menurut Docket dan Fleer, bermain 

merupakan kebutuhan bagi anak, karena 

melalui bermain anak akan memperoleh 

pengetahuan yang dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya.
18

 

5) Menurut Mayesty, bermain adalah kegiatan 

yang anak-anak lakukan sepanjang hari, 

karena bagi anak bermain adalah hidup dan 

hidup adalah permainan.
19
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Dari beberapa pendapat tentang 

pengertian bermain, dapat dipahami bahwa 

bermain ialah suatu upaya untuk memperoleh 

kesenangan dan kepuasan jiwa dari setiap 

aktivitas yang dilakukan, baik menggunakan alat 

permainan maupun tidak. Yang terpenting anak 

merasa gembira dengan permainan yang 

dilakukannya, serta tidak begitu memedulikan 

tentang hasil akhir yang akan didapatkan. Namun 

untuk anak usia dini bentuk dan alat permainan 

harus memiliki nilai-nilai edukatif, dalam rangka 

sebagai sarana mengembangkan potensi anak-

anak.
20

 

Bermain adalah kegiatan yang sangat 

penting bagi pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak 

dan atas keputusan anak itu sendiri. Bermain 

harus dilakukan dengan rasa senang, sehingga 

semua kegiatan bermain yang menyenangkan 

akan menghasilkan proses belajar pada anak.
21

 

b. Teori bermain  

1) Teori  klasik 

Teori klasik ialah teori bermain yang 

muncul abad ke-19 sampai perang dunia 

pertama. Yang termasuk dalam teori bermain 

klasik, antara lain: 
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a) Teori surplus energi 

Teori ini dikemukakan oleh 

Friedrich Schiller dan Herbert Spencer 

seorang filsuf dari Inggris. Menurut tokoh 

ini alasan anak-anak bermain ialah karena 

ada surplus energy. Spencer berpendapat 

bahwa bermain terjadi akibat energy yang 

berlebihan dan ini berlaku pada manusia 

dan binatang dengan tingkat evolusi 

tinggi. Kelebihan tenaga yang berlebihan 

bila tidak disalurkan dapat mendorong 

anak kepada hal-hal yang negative.
22

 

b) Teori rekreasi 

Teori ini dikemukakan oleh 

Moritz Lazarus. Menurutnya salah satu 

tujuan bermain adalah untuk memulihkan 

energy yang sudah terkuras saat bekerja, 

karena bekerja menguras dan 

menyebabkan kekurangannya tenaga. bila 

melihat penjelasan teori ini secara 

seksama, maka akan terkesan 

bertentangan dengan teori sebelumnya 

(surplus energy). Kalau teori surplus 

energy, bermain untuk menyalurkan 

energy berlebih, sedangkan pada teori ini 
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untuk memulihkan tenanga atau energy 

kembali.
23

 

c) Teori rekapitulasi 

Teori ini dikemukakan oleh G. 

Stanley Hall. Menurutnya anak 

merupakan mata rantai evolusi dari 

binatang sampai menjadi manusia. 

Termasuk permainan anak merupakan 

ualngan daripada kehidupan nenek 

moyangnya. Jadi kegiatan bermain 

dimaksudkan sebagai peristiwa 

pengulangan kembali apa yang pernah 

dilakukan oleh nenek moyangnya 

terdahulu, misalnya, bermain air, tanah, 

dan berayun.
24

 

d) Teori praktis/insting 

Teori ini dikemuakakan oleh Karl 

Groos. Menurutnya bermain 

dimaksudkan sebagai upaya memperkuat 

insting yang dibutuhkan oleh anak dalam 

menghadapi atau menjaga kelangsungan 

hidup di masa mendatang.
25

 

2) Teori Modern 

a) Teori kognitif J. Piaget 

Dalam teori ni dijelaskan bahwa 

pengetahuan anak dapat dibangun dan 

                                                           
23

 Ibid., 29 
24

 Ibid., 29-30 
25

 Ibid., 30 



20 

 

 

dikembangkan melalui kegiatan bermain. 

Bermain bagi anak merupakan cerminan 

sikap pengetahuannya serta dapat 

memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan kognisi anak.
26

 

Teori Jean Piaget dikenal dengan 

sebutan kognitive development) 

(perkembangan kognitif). Menurut Piaget 

perkembangan kognitif seseorang dibagi 

menjadi 4 (empat) tingakatan, yaitu: 

1. Sensoi motor 

Sensori motor merupakan tahap 

perkembangan kognitif anak pada 

usia lahir sampai dua (0-2) tahun. 

Ciri-ciri yang terlihat pada tahap ini 

ialah mulai terbentuknya konsep 

kepermanenan objek dan kemajuan 

gradual dari perilaku reflektif ke 

perilaku ke perilaku yang mengarah 

pada tujuan.  

2. Praoperasional 

Praoperasional adalah tahap 

perkembangan kognitif anak pada 

usia dua sampai tujuh (2-7) tahun. 

Cirri-ciri yang dapat diamati pada 

periode ini, yaitu anak sudah dapat 

menggunakan symbol-simbol untuk 

menyatakan objek-objek dunia. 
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3. Operasional konkret 

Operasional konkret adalah 

tahap perkembangan kognitif anak 

pada usia tujuh sampai sebelas (7-11) 

tahun. Ciri perkembangannya ialah 

anak sudah mulai dapat menunjukan 

perbaikan dalam kemampuanj untuk 

berfikir secara logis (masuk akal). 

4. Operasional formal 

Operasional formal merupakan 

tahap perkembangan kognitif terakhir 

menurut piaget. Tahap ini terjadi pada 

anak usia sebelas tahun sampai 

dewasa.ciri-ciri yang dapat terlihat 

yaitu anak sudah mulai bisa 

memahami atau melakukan pemikiran 

abstrak dan simbolis-simbolis secara 

murni.
27

 

b) Teori kognitif sosial Vygotsky 

Teori Lev Vygotsky dikenal 

dengan istilah kognitif social. 

Maksudnya, yaitupengetahuan anak 

dipengaruhi oleh hubungan sosial anak. 

menurutVygotsky perkembangan anak 

buakn hanya di pengaruhi oleh kegiatan 

anak memainkan mainan, akan tetapi juga 

dipengaruhi oleh kegiatan anak 

memainkan mainan, akan tetapi juga 
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dipengaruhi oleh hubungan anak dengan 

orang dewasa dan teman sebaya yang 

lebih matang. Namun demikian ia masih 

berkeyakinan bahwa bermain mempunyai 

peran penting terhadap perkembangan 

kognitif anak. Karena pada saat bermain 

anak secara tidak langsung telah 

berinteraksi antara satu dengan yang lain. 

Artinya telah terjadi hubungan 

komunikasi antara anak dengan orang 

dewasa atau teman sebayanya. Interaksi 

dalam bermain inilah menurut Vygotsky 

sebagai proses mendapatkan pengetahuan 

baru.
28

 

c) Teori Psikoanalitik Freud 

Teori Psikoanalitik ialah sebuah 

teori yang berhubungan dengan emosi 

seseorang. Menurut Freud bermain dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

melepaskan emosi yang ada pada diri 

anak.
29

 

d) Teori otak triun 

Teori ini dikemukakan oleh Dr. 

Paul mclean. Menurutnya dalam otak 

manusia termasuk anak-anak itu terdapat 

tiga bagian otakyang saling berhubungan, 

yaitu otak reptile, limbic, dan korteks.
30

 

                                                           
       

28
 Ibid., 33 

29
 Ibid., 34 

30
 Ibid., 35 

22 



23 

 

 

  Otak reptile (batang otak) adalah 

salah satu bagian otak yang berfungsi 

sebagai sarana mempertahankan diri 

ketika seseorang sedang menghadapi 

suatu persoalan tertentu. Otak limbic 

(mamalia) adalah bagian otak yang 

memiliki fungsi untuk mengendalikan 

emosi, kemarahan, kegelisahan, 

kesenangan, dan cinta. Otak korteks yaitu 

bagian otak yang berfungsi untuk 

intelektual. Makanya otak ini disebut 

sebagai topi berpikir. Jika system limbic 

menerima perasaan nayaman dan 

menyenangkan, maka lapisan otak 

korteks akan dapat berfungsi dengan 

baik. 

Adapun hubungan teori ini 

dengan bermain ialah bermain dianggap 

sebagai upaya untuk memperoleh 

kesenangan pada diri anak dan sebagai 

media relaksasi diri. Manakala anak 

bermain, berarti ada kecenderungan anak 

menjadi senang, riang, dan gembira, 

sehingga secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi belaja dan berpiki anak.
31

 

c. Pentingnya Bermain untuk anak usia dini 

Bermain bagi anak usia dini sangat 

penting. Sebab melalui bermainlah anak 
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mengalami proses pembelajaran. Selain itu, salah 

satu karakteristik anak usia dini ialah suka 

bermain. Artinya bermain sudah menjadi 

kebutuhan alamiah setiap anak yang harus 

dipenuhi. Apa bila tidak dipenuhi, maka akan 

mengganggu proses perkembangan anak itu 

sendiri. Menurut Al-Ghazali bermain adalah 

suatu yang sangat penting bagi anak, sebab 

melarang anak dari bermain dapat mematikan 

hatinya, mengganggu kecerdasannnya dan 

merusak irama hidupnya. Dengan kata lain, 

bermain adalah dunianya anak-anak. Maka wajar 

saja bila anak kecenderungannya sangat antusias 

dalam bermain. Bahkan seakan-akan tidak 

memiliki rasa lelah dan terkadang sampai lupa 

waktu. Sutton Smith menjelaskan bahwa bermain 

memiliki pengaruh yang sangat penting bagi 

anak, yakni sebagai dasar meniru, eksplorasi, 

menguji, dan membangun.
32

 

Terkait hal tersebut, banyak pendapat 

yang mengemukakan alasan mengapa anak usia 

dini suka bermain. Di antara pendapat tersebut 

dapat dirangkum sebagai berikut: 

1) Kelebihan energi 

Herbert menyatakan bahwa anak 

memiliki energi yang digunakan  untuk 

mempertahankan hidup. Jika kehidupannya 
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normal, anak akan  kelebihan energi yang 

selanjutnya digunakan untuk bermain. 

2) Rekreasi dan relaksasi. 

Dalam hal ini, bermain dimaksudnkan 

untuk menyegarkan tubuh kembali. Jika 

energy sudah digunakan untuk melakukan 

aktivitas, anak-anak menjadi lelah dan 

kurang semangat. Dengan bermain, anak-

anak memperoleh kembali energinya 

sehingga mereka lebih aktiv dan bersemangat 

kembali. 

3) Insting 

Maksudnya bermain merupakan sifat 

bawaan (insting) yang berguna untuk 

mempersiapkan dini melakukan peran orang 

dewasa. 

4) Rekapitulasi. 

Maksudnya bermain merupakan 

peristiwa mengulang kembali apa yang telah 

dilakukan oleh nenek moyang dan sekaligus 

mempersiapkan diri untuk hidup pada zaman 

sekarang.
33

 

 

 

                                                           
33

 M. Fadlillah et al, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini  

(Jakarta: Kencana, 2014), 27-28. 



26 

 

 

d. Tujuan bermain pada anak usia dini 

Pada dasarnya bermain memiliki tujuan 

utama yakni memelihara perkembangan atau 

pertumbuhan optimal anak usia dini melalui 

pendekatan bermain yang kreatif, interaktif dan 

terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. 

Penekanan dari bermain adalah perkembangan 

kreativitas dari anak-anak. Semua anak usia dini 

memiliki potensi kreatif tetapi perkembangan 

kreaivitas sangat individual dan bervariasi antar 

anak yang satu dengan lainnya. 

Elkonomi salah seorang murid dari 

vygotsky menggambarkan empat prinsip 

bermain, yaitu: 1) dalam bermain anak 

mengembangkan system untuk memahami apa 

yang sedang terjadi dalam rangka mencapai 

tujuan yang lebih kompleks; 2) kemampuan 

untuk menempatkan perspektif orang lain 

melalui aturan-aturan dan menegosiasi atauran 

bermain; 3) anak menggunakan replica untuk 

menggantikan objek nyata, lalu mereka 

menggunakan objek baru yang berbed. 

Kemampuan menggunakanb simbol termasuk 

kedalam perkembangan berpikir abstrak dan 

imajinasi; 4) kehati-hatian dalam bermain 

mungkiin terjadi, karena anak perlu mengikuti 

aturan permainan yang telah di tentukan bersama 

teman mainnya.
34
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e. Manfaat bermain anak usia dini 

Bermain yang dilakuakn dalam kegiatan 

pembelajaran tidak hanya akan disukai oleh 

anak-anak usia dini, melainkan juga sangat 

bermanfaat bagi perkembangan anak. Untuk itu, 

ada baiknya bila bermain ini diaplikasikan di 

setiap kali pembelajaran anak usia dini.  

Bermain merupakan metode  alamiah 

yang memberikan suatu kepraktisan kepada anak 

dalam berbagai kegiatan yang akan menjadi 

kenyataan dalam kehidupan berikutnya. Rahmat 

menjelaskan melalui bermain anak belajar 

bagaimana menggunakan alat-alat, bagaimana 

mengembangakn kecakapan, bagaimana cara 

menghindarkan diri dari bahaya, dan bagaimana 

cara bekerja sama dengan anak lainnya.
35

 

Lebih jelasnya, berikut beberapa manfaat 

bermain bagi anak usia dini: 

1) Manfaat motorik, yaitu manfaat yang 

berhubungan dengan nilai-nilai positif 

mainan yag terjadi pada jasmani anak. 

Misalnya, unsur-unsur kesehatan, 

keterampilan, ketangkasan, maupun 

kemampuan fisik tertentu. 

2) Manfaat afeksi, yaitu manfaat permainan 

yang berhubungan dengan perkembangan 

psikologi anak. Misalnya, naluri/insting, 
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perasaan, emosi, sifat, karakter, watak, 

maupun kepribadian seseorang. 

3) Manfaat kognitif, yaitu manfaat mainan 

untuk perkembangan kecerdasan anak, yang 

meliputi kemampuan imajinatif, 

pembentukan nalar, logika, maupun 

pengetahuan-pengetahuan sistematis. 

4) Manfaat spiritual, yaitu manfaat mainan yang 

menjadi dasar pembentukan nilai-nilai 

kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. 

5) Manfaat keseimbangan, yaitu manfaat 

mainann ynag berfungsi melatih dan 

mengembangkan panduan antara nilai-nilai 

positif dan negatife dari suatu mainan.
36

 

Salah satu karakteristik anak usia dini 

ialah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

sehingga ingin selalu mencoba hal-hal yang baru. 

Bermain merupakan kegiatan yang ideal dalam 

rangka memnuhi rasa ingin tau anak. Sebab 

dengan bermain anak dapat melakukan dan 

mencoba hal-hal baru yang terdapat dalam 

permainan tersebut. Mencoba hal-hal baru ini 

dapat dilakukan anak dengan membongkar-

bongkar mainan, melemparnya, atau mencoba 

memperbaikinya. Aktivitas anak seperti ini 

merupakan wujud dari rasa ingin tahu yang kuat. 

Harapannya dengan mencoba hal-hal baru 

tersebut, anak dapat menemukan jawaban dari 
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permasalahan yang ingin diketahui dan 

diselesaikan 

Manfaat terakhir dari bermain bagi anak-

anak ialah sebagai problem solving. Maksudnya 

yaitu dengan bermain anak-anak akan dapat 

belajar memecahkan masalah yang dihadapi. Hal 

ini dikarenakan dalam kegiatan bermain selalu 

ada tantangan-tantangan tersendiri yang harus 

dihadapi oleh anak. Mislnya, menyusun puzzle, 

balok, lego dan melewati sebuah titian, serta 

bentuk permainan yang ada dalam kegiatan 

outdoor.
37

 

f. Faktor yang mempengaruhi kegiatan bermain 

Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi kegiatan bermain adalah sebagai 

berikut: 

1) Kesehatan 

Anak yang memilki fisik sehatakan 

mengikuti kegiatan ber,ian dengan lebih aktif 

bila dibandingkan dengan anak yang tidak 

sehat. Energy yang dimiliki anak dan remaja 

sangat banyak, sehingga perlu disalurkan 

ndengan berbagai kegiatan permainan. 

Sehingga mereka ingin menyalurkan energy 

tersebut melalui kegiatan permainana yang 

sesuai dengan minat mereka. 
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2) Penerimaan sosial dari kelompok bermain 

Jika anak diterima oleh kelompok 

bermainnya, maka ia cenderung akan 

menyukain permainan ini. Sebaliknya, bila ia 

merasa tidak di terima, diacuhkan, bahkan 

dibenci oleh kelompok bermainnya, amak ia 

cemderung tidak mau bermiain dan terlibat 

aktif. 

3) Tingkat kecerdasan  

Kecerdasan setiap anak berbeda-beda, 

sehiingga cenderung menikmati permainan 

yang sesuai dengan tingkat kecerdasannya. 

Tingkat kecerdasan itu juga bisa disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan bahasa, moral, 

kognitif, maupun fisik. Biasanya, anak yang 

pandai cenderung lebih aktif dibandingkan 

dengan anak yang kurang pandai  

4) Jenis kelamin 

Dalam suasana di dalam kelas, 

umumnya guru membuat permainan yang 

dapat dimainkan secara bersama-sama, yaitu 

antar siswa putra dan putri secara bersamaan. 

Namun terkadang, ada sekolah yang 

membatasi perbedaan gender tersebut, 

terutama di sekolah berbasis keagamaan. 

Maka, guru juga harus menyesuaikan hal itu 

dengan keadaan siswa, asalkan masih berada 

30 
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dalam batas-batas yang sewajarnya daan 

tidak menyinggung sara. 

5) Alat permainan 

Tidak semua alat permainan bisa 

didapatkan dengan mudah di lingkungan 

sekolah. Ketersediaan alat permainan juga 

penting agar kegiatan bermain berjalan lancer 

dan ntepat sasaran. Oleh karena itu, guru 

dapat memilih permainan yang 

perlengkapannya mudah diperoleh di 

lingkungan sekolah ataupun rumah. 

6) Lingkungan 

Sesuaikan lingkungan yang akan 

digunakan bermain dengan lingkungan yang 

tersedia. Jiak memang tidak memungkinkan 

untuk dilakukan maupun dimodifikasi, 

sebaiknya guru tidak menggunakan 

permainan tersebut. Lingkungan yang 

mendukung membuat kegiatan bermain lebih 

menyenangkan dan maksimal.
38

 

g. Jenis permainan 

Dari sekian permainan yang ada, Hurlock 

menggolongkan menjadi dua macam yatu: 
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1) Bermain aktif, ialah bermain yang 

kegembiraannya timbul dari apa yang 

dilakukan anak itu sendir. Kebanyakan anka 

melakuakan berbagai bentik bermain aktif, 

tetapi banyaknya waktu yang digunakan dan 

banyaknya kegembiraan yang akan diperoleh 

dari setiap permainan sangat bervariasi. 

Dalam hal ini, kesenangan anak timbul dari 

apa yang dilakukan individu, apakah dalam 

bentuk kesenangan berlari atau membuat 

suatu lilin dengan cat. 

2) Bermain pasif, yaitu permainan yang bersifat 

hiburan semata, artinya, anak tidak ikut serta 

aktif dalam proses permainan. Dalam hal ini, 

kegembiraan anak diperoleh dengan 

memerhatikan aktivitas orang lain. Sebagai 

contoh apabila anak menganggap membaca 

itu sulit, mereka lebih meminta seseorang 

untuk membaca baginya dan ia menghibur 

diri dengan melihat gambar yang 

menyertainya. Bisa juga melihat permainan 

di televise ataupun video-vidio lucu yang 

lain. 

2. Permainan Balok 

a. Pengertian balok 

Balok merupkan bentuk alat permainan 

modern yang terbuat dari potongan-potongan 

kayu yang beraneka ragam bentu, warna, dan 

ukurannya. Model balok jumlahnya sangat 
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banyak, ada yang menyerupai kendaraan, rumah, 

dan istana 

Balok merupakan salah satu alat yang 

banyak di jumpai dilembaga PAUD, karena 

selain bentuknya yang sederhana, balok dapat 

dimainkan oleh anak-anak dengan berbagai cara 

sesuai dengan imajinasi dan kreativitas anak usia 

dni. Permainan balok dapat mulai digunakan 

pada anak usia 2 tahun. Dengan bermain balok 

anak dapat mempelajari banyak hal, seperti 

warna, bentuk, dan tekstur.
39

 

b. Tujuan dan manfaat permainan balok 

Tujuan mengembangkan kognisi anak 

usia dini melalui permainan balok meliputi 

empat domain, yaitu (a) pemecahan 

masalah/penalaran, (b) formasi konsep, (c) 

imitasi/memori dan (d) asosiasi/klasifikasi. Guru 

dapat mencapai empat domain itu dengan 

berbagai kegiatan menggunakan alat bermain 

untuk membangkitkan anak-anak berpikir, 

bereksperimen, dan berkreasi. 

Menurut Beaty (1996), perkembangan 

kognitif berhubungan dengan klasifikasi, jumlah, 

waktu, dan ruang. Untuk mengamari, mencatat 

dan menginterprestasikan perkembangan kognitif 

tersebut, Beaty membuat ceklis yang diisi oleh 

pembimbing/guru. Cek lis tersebut berisi 
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sejumlah keterampilan anak dalam 

mengidentifikasi benda berdasarkan (1) bentuk, 

(2) warna, (3) ukuran, (4) rupa benda menurut 

persamaan , (5) meletakkan peristiwa secara 

berurutan; benda dalam rangkaian, (6) 

menghitung jumlah, (7) mengetahui apa yang 

terjaidhari ini, dan (8) dapat membangun pagar 

balok.
40

 

Para ahli berpendapat bahwa bermain 

balok member manfaat luas bagi perkembangan 

anak, baik fisik – koordinasi otot, emosi, sosial, 

ekspresi kreatif – perkembangan indra, konsep 

bentuk, ukuran, dan nilai jumlah. Dodge et al., 

menyatakan bahwa bermain balok memberi anak 

kesempatan menciptakan gambar dalam bentuk 

konkret. Kemampuan menciptakan merupakan 

wujud dari pengalaman berdasarkan dari konsep 

berpikir logika. Pada dasarnya Beaty dan Dodge 

et al. berpendapat bahwa anak-anak belajar 

tentang ukuran, bentuk, jumlah, area, panjang, 

pola, dan berat dari membangun struktur dapat 

merangsang kreativitas
41

 

Ada tiga alasan bermain balok tepat untuk anak 

usia dini: 

Pertama, alat tersebut mudah diperoleh 

dan banyak digunakan baik di kota maupun di 
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desa, sehingga sebagian besar anak mengenal 

dengan baik jenis-jenis permainan tersebut. 

Kedua, hasil observasi dan wawancara 

membuktikan bahwa permainan tersebut 

digemari sebagian besar anak, akan tetapi karena 

tidak disertai bimbingan guru menyebabkna 

tujuan dari permainan balok sebagai alat 

pengembangan kognitif (berfikir kreatif) tidak 

tercapai. 

Ketiga, secara teknis jenis permainan 

tersebut mudah dioperasikan oleh semua anak 

dan tidak membutuhkan keterampilan khusus. 

Efektifitas permainan balok harus 

memperhatikan tiga hal 

1) Diselenggarakan dalam lingkungan yang 

dapat memberikan kesempatan anak untuk 

mengungkapkan daya fantasi secara bebas, 

sukarela, gembira, dan menyenangkan. 

2) Ada bantuan fasilitator (pembimbing) 

3) Diberi waktu yang lebih banyak agar anak 

dapat mengembangkan kreatifitasnya.
42

 

c. Jenis-jenis balok 

Dalam The Creative Curriculum, ada dua 

jenis balok yang direkomdasikan untuk 

digunakan, yaitu balok unit (unit blocks) dan 

balok berlubang (hallow blocks). Menurut 

Rdolph & Cohen, balok unit biasanya digunakan 
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dalam ruangan, sedangkan balok hollow di luar 

ruangan.
43

 

Balok unit adalah potongan-potongan 

terbuat dari kayu atau plastic berbagai ukuran 

dan bentuk, antara lain kubus (half-unit), persegi 

empat (double/quadruple-unit), tiang/ setengah 

tiang (pillar/half pillar), segitiga (small/large 

triangle), silinder (small/large culinder). Balok 

unit dapat membantu anak belajar 

mengembangkan konsep, menyeleksi, dan 

membangun, misalnya bangunan rumah, 

jembatan, robot dan binatang. 

Balok berlubang juga terbuat dari kayu, 

tetapi telah di bentuk menjadi kotak-kotak 

berbentuk persegi empat atau segi tiga. Dengan 

balok berlubang anak dapat membangun struktur 

besar, misalnya kapal, pesawat terbang, roket. 

Anak dapat duduk di atasnya, pura-pura jadi 

kapten, pilot, atau astronot. Permainan ini 

lazimnya dilakukan bersama oleh beberapa 

anak.
44

 

d. Teknik dan langkah bermain balok 

Dodge et al. mengemukakan bahwa 

bermain balok meliputi empat tahapan, yaitu: 

1) Memilih dan menemukan balok-balok 

(carrying blocks) 
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2) Memasang tiang pancang balok dan membuat 

jalan 

3) Menghubungkan balok untuk menciptakan 

struktur (memasang jembatan, membuat 

pagar, dan lain-lain) 

4) Membuat konstrusi yang lebih rinci 

(menciptakan artistic, struktur kompleks). 

Hoorn et al. mengemukakan bahwa tahap 

membangun balok meliputi tujuh tahap, yaitu: 

1) Balok dibawa dan di susun, tetapi belum 

digunakan untuk konstruksi. 

2) Anak mulai mendirikan, membangun deretan. 

Deretan horizontal atau vertical di atas lantai 

atau meja. 

3) Memasang jembatan dua blaok dihubungkan 

dengan balok ketiga . 

4) Membuat pagar-balok melingkungi ruang. 

5) Pola dekorasi, sering dan simetris. 

6) Struktur dilabelkan untuk tujuan bermain 

dramatik. 

7) Bermain dramatik digabungkan dengan 

membangun menggunakan struktur 

Grey menambahkan bahwa bermain 

dengan balok melibatkan anak-anak dalam 

membangun, manipulasi, dan eksplorasi. 
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3. Kecerdasan Logis-Matematis Anak Usia Dini 

a. Pengertian kecerdasan logis-matematis anak usia 

dini 

Kecerdasan matematis-logis dalam 

bentuk kecerdasan yang berhubungan dengan 

angka dan logika. Dalam hal ini seseorang 

memiliki kepekaan pada memahami pola-pola 

logis dan numeris, dan kemampuan mengolah 

alur pemikiran yang panjang. Kemampuan yang 

sering muncul ialah berhitung, menalar dan 

berpikir logis, serta memecahkan masalah 

(problem solving).
45

 

Menurut Gardner, intelegensi matemati-

logis adalah kemampuan yang lebih berkaitan 

dengan menggunakan bilanagn dan logika secara 

efektif. Intelegensi jenis ini banyak menonjol 

pada seseorang matematikawan, logikus, saintis, 

akuntan, programmer, teknisi/engineer, analis 

budget, akuntan, ahli sipil, dan ilmuwan. Ciri-ciri 

orang yang intelegensi matematis-logisnya 

menonjol antara lain memiliki kemampuan yang 

mumpuni dalam penalaran, mengurutkan, 

berpikir dalam pola sebab-akibat, menciptakan 

hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau 

pola numerik dan bahkan biasanya, pandangan 

hidupnya bersifat rasional.
46

 Ia mengerti pola 
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hubungan, mampu melakukan proses berpikir 

deduktif dan induktif. Proses berpikir deduktif 

artinya cara berpikir dari hal-hal yang besar ke 

hal-hal yang kecil. Proses berpikir induktif 

artinya cara berpikir dari hal-hal yang kecil ke 

hal-hal yang besar.
47

 Kecerdasan ini ditandai 

dengan kemampuan berpikir konseptual. 

Biasanya individu dengan kemampuan berpikir 

yang baik, suka mengeksplorasi pola, kategori, 

dan hubungan. Mereka menyukai puzzle atau 

sesuatu yang membutuhkan nalar.
48

 

Pada dasarnya matematikawan bukanlah 

satu-satunya cirri orang yang menonjol dalam 

intelegensi matematis-logis. Siapa pun yang 

dapat menunjukan kemampuan berhitung dengan 

cepat, menaksir, melengkapi permasalahan 

aritmatika, memahami atau membuat alasan 

tentang hubungan-hubungan antarangka, 

menyelesaikan pola atau melengkapi irama 

bilangan dan membaca penanggalan atau system 

notasi. 

Orang-orang yang memiliki intelegensi 

matematis-logis akan sangat mudah membuat 

klasifikasi dan kategorisasi dalam pemikiran 

serta cara mereka bekerja. Dalam menghadapi 

berbagai permasalahan, orang yang intelegensi 
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matematis-logisnya tinggi akan mencoba 

mengelompokan dan mengklasifikasikan 

permasalahannya tersebut. Dengan demikian, 

akan mudah dilihat, mana permasalahann yang 

pokok dan yang tidak. Mana permasalahan yang 

berkaitan satu sama lain, serta mana yang 

merupakan persoalan lepas. Dengan begitu 

mereka tidak akan mudah bingung. 

Anak yang intelegensi matematis-

logisnya menonjol biasanya memiliki nilai 

matematika yang baik dibandingkan teman-

temannya yang lain. Sealin itu, jalan pikirna dan 

cara bicaranya logis-rasional. Anak dengan 

intelegensi matematis-tinggi biasanya juga suka 

belajar dengan skema, bagan, dan kurang begitu 

suka dengan bacaan yang terdiri dari banayk 

kalimat panjang. Anak-anak dengan intelegensi 

jenis ini akan mudah mengerti isi buku jika ada 

skema, bagan, atau bahkan gambar-gambar di 

dalamnya. Pada umumnya, orang yang menonjol 

intelegensi mateamtis-logisnya berkemampuan 

dalam : 

1) Logika atau berpikir logis; 

2) Reasoning, pola  sebab akibat; 

3)  Klasifikasi dan kategorisasi 

4) Abstraksi dan simbolisasi 

5) Pemikiran induktif dan deduktif; 

6) Menghitung dan bermain angka, estimasi, 

dan analisa jumlah 

7) Pemikiran ilmiah; 
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8) Problem solving 

9) Silogisme
49

 

b. Pentingnya kecerdasan logis-matematis 

Kekurangan keccerdasan logis-matematis 

mengakibatkan sejumlah besar problema 

individu dan budaya. Tanpa kepekaan terhadap 

bilangan, seseorang kemungkinan besar tertipu 

oleh harapan-harapan tidak realistis akan 

memenangkan sebuah undian atau membuat 

keputusan keuangan yang keliru. Dia juga 

cenderung gagal dalam berbagai tugas yang 

memerlukan matematika praktis seperti 

memodifikasi resep masakan atau menentukan 

jumlah wallpaper yang diperlukan untuk sebuah 

dinding. Tanpa kepekaan terhadap bilangan, 

seseorang juga tidak dapat memahami 

permasalahan ekonomi, politik, dan sosial yang 

penting seperti anggaran Pemerintah atau 

luasnya kemiskinan di beberapa Negara Dunia 

Ketiga. 

Syukurlah, kehadiran matematika secara 

meluas dapat dirasakan dalam setiap aspek 

kehidupan modern. Seseorang tidak dapat 

melakukan pengukuran apapun, membuat 

bangunan, menggunakan uang atau membuat 

janji tanpa menggunakan matemika. Kecerdasan 

matematis juga telah didukung oleh tahap-tahap 
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perkembangan kognitif dari Piaget dan telah 

memperlihatkan hubungannya yang kuat dengan 

aspek lain dari kehidupan seperti keaksaraan, di 

mana penulisan garis besar, pengorganisasian, 

dan revisi, semuanya merupakan keahlian yang 

berguna dalam proses penulisan. 

Berikut tingkat pencapaian 

perkembangan kognitif anak dalam 

permendikbud nomor 147 tahun 2004
50

 

Tabel 2.3 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian 

Perkembangan Anak 

Usia 5-6 Tahun 

A. Belajar dan 

Pemecahan 

Masalah 

1. Menunjukan aktivitas 

yang bersifat eksploratif 

dan menyelidik (seperti: 

apa yang terjadi ketika air 

ditumpahkan 

2. Memecahkan masalah 

sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari 

dengan cara yang fleksibel 

dan diterima sosial 

3. Menerapkan pengetahuan 

atau pengalaman dalam 

konteks yang baru 
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4. Menunjukan sikap kreatif 

dalam menyelesaikan 

masalah (ide, gagasan di 

luar kebiasaan) 

B.  Berfikir 

Logis 

1. Mengenal perbedaan 

berdasarkan ukuran: lebih 

dari‖; ―kurang dari‖; dan 

―paling/ter‖ 

2. Menunjukan inisiatif 

dalam memilih tema 

permainan (seperti: ―ayo 

kita bermain pura-pura 

seperti burung‖) 

3. Menyusun perencanaan 

kegiatan yang akan 

dilakukan  

4. Mengenal sebab akibat 

tentang 

lingkungannya(angin 

bertiup menyebabkan 

daun bergerak, air dapat 

menyebabkan sesuatu 

basah) 

5. Mengklasifikasi benda 

berdasarkan warna, 

bentuk, dan ukuran 

(3variasi) 

6. Mengklasifikasikan benda 

yang lebih banyak ke 

dalam kelompok yang 
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sama atau kelompok yang 

sejenis, atau kelompok 

berpasangan yang lebih 

dari 2 variasi 

7. Mengenal pola ABCD-

ABCD 

8. Mengurutkan benda 

berdasarkan ukuran dari 

paling kecil ke paling 

besar atau sebaliknya 

C. Berfikir 

simbolik 

1. Menyebutkan lambing 

bilangan 1-10 

2. Menggunakan lambing 

bilangan untuk 

menghitung 

3. Mencocokkan bilangan 

dengan lambang bilangan 

4. Mengenal berbagai macam 

lambing huruf vokal dan 

konsonan 

5. Mempresentasikan 

berbagai macam benda 

dalam bentuk gambar atau 

tulisan (ada benda pensil 

yang diikuti tulisan dan 

gambar pensil) 
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Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan 

bahwa kecerdasan logis-matematis kemungkinan 

besar adalah yang tercatat paling kokoh diantara 

semua kecerdasan. Meskipun telah ada 

penekanan berlebihan pada kecerdasan khusus 

ini, kecerdasan ini masih merupakan wahana 

keberhasilan secara budaya yang apabila 

digabungkan dengan kecerdasan lain, akan 

menghasilkan warga Negara yang produktif.
51

 

c. Indikator kecerdasan logis matematis 

1. Mampu mengelompokkan benda-benda 

yang sama sejenis 

2. Mampu mengelompokkan dua bentuk yang 

sama 

3. Mampu menyebutkan warna dasar  

4. Mampu mengelompokkan menurut warna 

dasar 

5. Mengenali dan menyebutkan  angka 1-10 

6. Mampu mengenal konsep bilangan 1-5 

dengan benda-benda 

7. Mampu mengenal ukuran 

8. Mampu membedakan panjang dan pendek 

(2 dimensi) 

9. Mampu membedakan besar dan kecil 

(2dimensi) 
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10. Mampu mengenal konsep makna 

berlawanan kosong-penuh, berat-ringan.
52

 

d. Strategi untuk mengembangkan kecerdasan 

logis-matematis 

Komponen-komponen dari kecerdasan 

logis matematis dapat diterapkan di seluruh 

bidang ilmu lainnya. Berikut ini adalah strategi 

untuk mengembangkan kecerdasan logis 

matematis: 

1) Kalkulasi dan kuantifikasi 

Yaitu membuat kesempatan berbicara tentang 

angak-angka 

2) Klasifikasi dan kategorisasi 

Strategi ini bertujuan untuk 

mengorganisasikan fragmen-fragmen 

informasi yang diterima agar lebih mudah 

untuk diingat, dipikirkan, dan dibicarakan. 

3) Berpikir ilmiah 

Ini dilakukan dengan membangun minat dan 

rasa peduli anak didik terhadap isu-isu 

ilmiah
53

 

Intelegensi matematis-logis yang 

menekankan pada kemampuan berpikir logis, 

abstrak, matematis, sebab akibat, dan berurutan 

ini dapat digali dan diasah dengan beberapa 

aktivitas yang menggunakan kekuatan berpikir 
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logis. Kegiatan lainnya dapat berupa mengkritisi 

berbagai persoalan masyarakat yang ada secara 

objektif, memcahkan permasalahan hidup 

dengan rasional dan nalar, melatih diri untuk 

menyimpulkan berbagai hal dari yang konkret ke 

abstrak, latihan berhitung, dan mengorganisasi 

banyak dengan grafik.
54

 Cara mengembangkan 

kecerdasan logika matematika pada anak: 

a) Bemain puzzle, dapat juga dengan permainan 

lain seperti ularn tangga dan domino. 

Permainan ini akan membantu anka dalam 

latihan mengasah kemampuan memecahkan 

berbagai masalah menggunakan logika. 

b) Mengenal bentuk geometri, dapat dimulai 

dnegna kegiatan sederhana sejak anak masih 

bayi, misalnya dengan menggantungkan 

berbagai bentuk geometri berbagai warna. 

Bagi anak yang lebih besar, 2-3 tahun yang 

telah mahir berbicara, ajaklah 

membandingkan betapa perbedaan begitu 

mencolok antara bentuk oval, trapezium, segi 

empat dan lingkaran. Atau dapat pula dengan 

permainan mengelompokan. 

c) Mengenalkan bilangan melalui sajak 

berirama dan lagu tentang pengenalan 

bilangan dan konsep berhitung versi sendiri. 
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d) Eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah 

piker ringan,  dengan obrolan ringan, 

misalnya mengaitkan pola hubungan sebab-

akibat, perbandingan atau pengenalan 

bilangan dengan topic yang menarik bagi 

anak, bermiain tebak-tebakan, dapat berupa 

teka-teki atau tebak kata 

e) Pengenalan pola, permaiinan menyusun pola 

tertentu dengan menggunakan kancing 

warna-warni, pengamatan atas berbagai 

kejadian sehari-hari, sehingga anak dapat 

mencerna dan memahaminya sebagai 

hubungan sebab akibat. 

f) Eksperimen di alam, membawa anak 

berjalan-jalan ke luar rumah, biarkan anak 

bereksplorasi dengan alam saat ini di 

lembaga PAUD, suda digunakan 

pembelajaran berbasis lingkunagn alam yang 

dikenal dengan kegiatan out bond. 

g) Memperkaya pengalaman berinteraksi 

dengan konsep matematika, dapat dengan 

cara mengikutsertakan anak belanja, 

memmbantu mengecek barang yang sudah 

masuk dalam kereta belanjaan, mencermati 

berat ukuran barang yang kita beli, memilih 

dan mengelompokan sayur-mayur maupun 

buah yang akan dimasak. 

h) Games penuh strategi dan eksperimen (untuk 

anak usia lahir sampai 5 tahun: 

mengelompokan benda (2-4 tahun), 
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mengucapkan syair dan lagu dengan 

mengenalkan bilangan (2-6 tahun), mengukur 

besar kaki (3-6 tahun), mengenal dan 

mempelajari bilangan ―0‖ (3-5 tahun), 

bermain kartu angka (4-6), mengeksplor 

benda menggunakan kaca pembesar (3-6 

tahun), menemukan konsep ―udara‖ (3-4 

tahun) dan mengisolasi es batu (3-5 tahun).   

4. APE (Alat Permainan Edukatif) untuk 

kecerdasan matematis-logis 

Kecerdasan matematis-logis anak usia dini 

dapat dikembangkan melalui berbagai alat 

permainan edukatif yang berhubungan dengan angka 

dan logika. Di antara contoh alat permainan edukatif 

untuk kecerdasan matematis-logis ialah puzzle angka 

dan balok. 

a. Puzzle angka 

Puzzle angka merupakan alat permainan 

yang dapat dimanfaatkan sebagai media 

menstimulasi kecerdasan matematis-logis. 

Karena dengan alat permainan ini anak dapat 

mengerti angka dan berbagai hal yang 

berhubungan dengan hitungan. Cara bermain 

puzzle angka seperti halnya bermain puzzle pada 

umumnya, yakni menyusun potongan-potongan 

angka ke dalam papan yang telah tersedia sesuai 

dengan bentuk angka masing-masing. Dalam hal 

ini anak dapat mengerti angka dan berhitung 

mulai angka satu sampai sepuluh. 
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b. Balok 

Selain puzzle angka, alat permainan yang 

dapat digunakan untuk melatih kecerdasan 

matematis-logis ialah balok. Alat permainan 

balok akan dapat melatih anak-anak untuk 

mengembangkan logikanya. Cara bermain 

balok,yaitu dengan menyusun potongan balok-

balok sesuai yang dikehendaki. Selain dapat 

menstimulasi logika anak, alat permainan ini 

juga dapat melatih kreativitas. Jadi alat 

permainan balok mempunyai banyak fungsi dan 

manfaat bagi perkembangan anak usia dini.
55

 

c. Prosedur pelaksanaan bermain 

1) Menyediakan material susun balok yang 

cukup untuk mendirikan bangunan yang 

akan di buat anak  

2) Menyediakan waktu yang cukup, jangan 

terburu-buru dan membatasi waktu  

3) Selama bermain, menggunakan kosakata 

seputar dunia konstruksi untuk menambah 

pengetahuan dan kosakata anak 

4) Memberikan kesempatan kepada anak untuk 

berinteraksi dengan temannya dalam 

bermain susun balok bersama 

5) Amati perkembangan anak dalam bermain 

susun balok dari bentuk sederhana 

(menumpuk balok dari bawah ke atas), anak 
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akan mengembangkan kemampuan 

menyusun model yang lebih komplek. 

Pastikan bentuk serta ukuran baloknya sesuai 

dengan usia anak. Di usia batita awal pilih 

balok berukuran besar agar mudah dipegang 

dan disusun, jumlahnya tak perlu banyak dan 

mulailah dengan 3-5 balok. Untuk usia TK 

(4-6 tahun) pilih balok dengan ukuran yang 

berbeda-beda dengan jumlah 10 balok saja 

6) Awasi anak saat bermain dengan balok. 

jangan sampai balok tersebut dilemparkan 

atau digunakan untuk memukul anak lain 

ketika dirinya kesal 

7) Jangan mengintervensi anak dengan 

berbagai pengarahan ataupun perintah 

selama anak membuat suatu konstruksi  

8) Memberi anak kesempatan untuk 

mengerjakan sendiri dan memutuskan 

sendiri apa yang akan dibuatnya. Kemudian 

menghitung ada berapa bentuk, dan berapa 

jumlah balok yang dipakai 

9) Jangan lupa memberi pujian atas hasil karya 

anak apapun bentuknya.
56

  

  

                                                           
56

 Eny Purwaningtyastuti, ―Meningkatkan Kecerdasan Logika 

Matematika Anak Melalui Bermain Balok Kelompok A Di TK An Nisa‘ 

Marditani Celep Kedawung Sragen, ― (Skripsi, UMS, Surakarta, 2011), 

9. 



52 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis metodologi penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang 

memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif 

dan makna merupakan hal yang esensial.
57

 Penggunaan 

metode kualitatif ini karena beberapa pertimbangan. 

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah 

apabila menyajikan masalah yang berhadapan dengan 

kenyatan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi.
58

 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan 

ialah studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang 

berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan 
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memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.
59

 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena 

peneliti dapat meneliti terkait tentang kejadian, 

aktivitas, kegiatan pembelajaran yang benar-benar 

dilaksanakan siswa di TKMuslimat NU 001 Ponorogo 

 

D. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
60

 

peneliti ikut masuk dalam objek penelitian tetapi hanya 

sekedar mengamati tidak ikut campur dalam proses 

meningkatkan kecerdasan logika-matematik siswa. Serta 

kehadiran peneliti dilokasi penelitian, diketahui 

statusnya oleh informan atau subyek. 

 

E. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

penyesuaian dan topik yang dipilih. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena adanya 

media untuk meningkatkan kecerdasan logika matematik 

anak usia dini melalui bermain balok. Untuk itu dari 

media tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana cara 
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anak bermain dengan permainan tersebut dalam 

meningkatkan kecerdasan logika-matematiknya. 

 

F. Data dan Sumber Data 

Data merupakan segala keterangan mengenai 

variable yang diteliti.
61

 Data penelitian ini adalah berupa 

kata-kata dari informan dan tindakan dari objek yang 

diteliti sebagai data tambahan. 

Sumber data utama penelitian ini adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data 

dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

sebagai sumber data umum. Sedangkan data tertulis, 

foto dan statistik adalah sebagai sumber data 

tambahan.
62

 Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Person (orang) yaitu sumber data yang bisa 

memberikan data berupa jawaban melalui 

wawancara, atau tindakan melalui pengamatan di 

lapangan. Dalam penelitian ini sumber datanya 

adalah bu Dian Tri Susilawati,SPd selaku guru kelas 

kelompok B3, bu Titin Miftakul F.M.S.Pd selaku 

guru kelas kelompok B4, bu Lis Fitrianti Z,S.Pd 

selaku guru kelas kelompok B6, bu Hanik Mas‘adah, 

S.Pd selaku kepala sekolah di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo. 
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b. Place (tempat) yaitu sumber data yang menyajikan 

lampiran berupa keadaan diam dan bergerak. Tempat 

yang di kunjungi yaitu kelas B3,B4,B6 dan ruang 

kepala sekolah. 

c. Paper (dokumen) yaitu sumber data yang 

menyajikan lampiran tanda-tanda berupa huruf, 

gambar atau simbol-simbol lain. Dalam penelitian 

ini sumber datanya adalah informasi dari bu Dian Tri 

Susilawati,SPd selaku guru kelas kelompok B3, bu 

Titin Miftakul F.M.S.Pd selaku guru kelas kelompok 

B4, bu Lis Fitrianti Z,S.Pd selaku guru kelas 

kelompok B6, bu Hanik Mas‘adah, S.Pd selaku 

kepala sekolah di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

 

G. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
63

 Dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa 

teknik yang relevan yaitu: 

1. Observasi 

Observasi diartikan seabgai pengalaman dan 

pencatatan seacra sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa disebut 

observasi langsung. Sedangkan observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak 
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pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diselidiki misalnya peristiwa tersebut diamati 

melalui film, foto atau slide
64

 

Penelitian ini menggunakan observasi yang 

tak berstruktur karena focus observasi akan 

berkembang selama penelitian berlangsung. 

Observasi tak berstruktur adalah observasi yang 

tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang 

akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti tidak menggunakan instrument yang telahh 

baku tetapi berupa rambu-rambu pengamatan.
65

 

Tahap-tahap observasi ada tiga yaitu:  

a. Observasi deskriptif, dilakuakn saat memasuki 

situasi sosial tertentu. Pada saat ini peneliti 

belum membawa masalah yang akan diteliti 

maka peneliti melakukan penjelajahan umumdan 

menyeluruh, melakuakn deskripsi terhadap 

semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. 

b. Observasi terfokus, pada tahap ini peneliti 

melakukan observasi yang difokuskan pada 

aspek tertentu yang menghasilkan penelitian. 

c. Observasi terseleksi, pada tahap ini peneliti telah 

menguraikan fokus yang ditemukan sehingga 

datanya lebih rinci. Pada tahap ini peneliti telah 

menemukan karakteristik, perbedaan serta 

persamaan antar kategori. 
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Teknik observasi yang peneliti lakukan 

adalah untuk melihat secara langsung bagaimana 

bentuk kegiatan bermain balok. Dalam hal ini yang 

peneliti observasi adalah tentang peningkatan 

kecerdasan logika-matematik anak usia dini melalui 

bermain balok.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.
66

 Ciri utama dari wawancara adalah kontak 

langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi dan sumber informasi. Untuk memperoleh 

informasi yang tepat dan objektif setiap pencari 

informasi harus mampu menciptakan hubungan baik 

dengan sumber informasi yaitu suatu situasi yang 

menunjukan bahwa informan bersedia bekerja sama, 

bersedia menjawab pertanyaan dan memberi 

informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan yang 

sebenarnya.
67

 

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis 

wawancara yang tidak berstruktur (wawancara 

mendalam)  agar mudah menggali informasi dan 

menemukan data penelitian. Wawancara jenis ini 
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lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan 

tentang pandangan, sikap, keyakinan, subjek atau 

tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara 

bebas kepada subjek. Teknik wawancara ini tidak 

dapat dipergunakan untuk pengukuran mengingat 

subjek mendapat kebebasan untuk menjawab sesuka 

hatinya dan pertanyaan yang diajukan dapat 

menyimpang dari rencana semula, namun dapat 

membantu menciptakan dan menjelaskan  dimensi-

dimensi yang ada dalam topic masalah. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 

dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden. Wawancara dapat dilakukan secara 

langsung dengan sumber data.
68

 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 

dengan beberapa orang yang bersangkutan dalam 

penelitian, yaitu:  

a. Bu Dian Tri Susilawati,SPd selaku guru kelas 

kelompok B3 di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

b. Bu Titin Miftakul F.M.S.Pd selaku guru kelas 

kelompok B4 di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

c. Bu Lis Fitrianti Z,S.Pd selaku guru kelas 

kelompok B6 di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

d. Bu Hanik Mas‘adah, S.Pd selaku kepala sekolah 

di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber 

ini terdiri dari dokumen dan rekaman.―Rekaman‖ 

sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh atau untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau memenuhi accounting. Sedangkan 

―Dokumen‖ digunakan untuk mengacu atau bukan 

selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara 

khususuntuk tujuan tertentu, seperti: surat-surat, 

buku harian, catatan khusus, foto-foto dan 

sebagainya.
69

 

Dalam penelitan ini metode dokumentasi 

digunakan untuk menggali data dan dokumentasi 

secara rinci mengenai informasi tentang kecerdasan 

logika-matematik anak usia dini pada waktu kegiatan 

bermain balok. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penulis menggunakan 

analisis data kualitatif, artinya bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas. Adapun langkah-

langkah analisis sebagai berikut: 
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1. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari temanya dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

2. Data display (penyajian data) 

Penyajian data adalah penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini miles and Huberman menyatakan ―the 

most frequent form of display data for qualitative 

research data in the past has been narrative tex”. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

3. Conclusion/drawing/verivication  

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
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dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
70

 

 

I. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam uji kreadibilitas penulis menggunakan teknik: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti kembali ke lapangan, melakuakn 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru.
71

 Dengan 

adanya perpanjangan pengamatan selain lebih dapat 

leluasa dalam mengambil data dan informasi dapat 

mempererat silaturahmi dengan guru di TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo. 

2. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis.
72

 Ketekunan 

pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara 
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mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan dalam proses kegiatan 

bermain balok pada waktu kegiatan pengaman dan 

waktu istirahan di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

3. Triangulasi 

 Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini 

dapat diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu 

a. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji 

kreadibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Dengan ini penulis bermaksut 

untuk mengambil informasi melalui berbagai 

sumber yaitu guru kelas B3,B4,B6 dan kepala 

sekolah di TK Muslimat NU 001 Ponorogo. 

b. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi 

kreadibilitas data. Data yang dikumpulakn 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, 

akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

lebih kredibel. Dari sini peneliti mewawancarai 

narasumber di pagi hari saat pembelajaran di 
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mulai dan siswa sedang melakukan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

J. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif terbagi 

menjadi tiga tahapan yaitu: tahap Pra-lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. 

a. Tahap Pra-Lapangan 

Ada enam tahapan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu 

pertimbangan yang harus difahami, yaitu 1) 

menyusun rancangan penelitian 2) memilih lapangan 

penelitian 3) mengurus perizinan 4) menjajaki dan 

menilai lapangan 5) memilih dan memanfaatkan 

informan 6) menyiapkan perlengkapan penelitian 7) 

persoalan etika penelitian.
73

 

b. Tahap pekerjaan  

Tahapan pekerjaan lapangan dibagi atas tiga 

tahapan yaitu: 1) memahami latar penelitian 2) 

memasuki lapangan 3) berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 
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c. Tahap analisis data  

Tahap analisis data dibagi atas empat 

tahapan: 1) analisis data 2) analisis taksonomi 3) 

analisis komponen 4) analisis tema.
74
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BAB IV  

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Latar Belakang Sekolah 

Sekitar tahun 1950-an jarang ada sekolah 

Taman Kanak-kanak. Melihat daerahnya tertinggal 

dengan daerah lain, timbul inisiatif/gagasan dari ibu-

ibu Muslimat di Kabupaten Ponorogo yang diketuai 

oleh Hj. Fatimah Mawardi (Alm) yakni mendirikan 

sebuah sekolah Taman Kanak-kanak, yang kemudian 

idenya tersebut di wujudkan dengan mendirikan 

sekolah Taman Kanak-kanak Muslimat 1. Pada 

tahun 1943 sekolah Taman Kanak-kanak Muslimat 1 

resmi berdiri dibawah naungan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan tepetnya tanggal 1 

Agustus 1943 dan terdaftar di Departemen Agama 

pada tanggal 1 Juli 1981 juga terdaftar  sebagai 

lembaga anggota Ma‘arif Jawa Timur tanggal 1 

Januari 1987 dengan nomer B.10.13.1020 dengan 

mendapatkan bukti ijin operasional dan pada waktu 

itu kepengurusan di ketuai oleh H. Mawardi Rowi/ 

Hj. Fatimah Mawar sendiri dan disekretarisi bu 

Sumilah sedang pengasuh ibu Gondo Wardoyo. 

Pada awalnya Sekolah Taman Kanak-kanak 

Muslimat 1 berlokasi nomaden, karena masih 

menyewa rumah penduduk. Dengan semangat dan 

perjiangan ibu-ibu pengasuh bisa mewujudkan cita-
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citanya membangun gedung Taman Kanak-kanak 

Muslimat 1 Cabang Ponorogo diatas tanah wakaf 

dari ibu Hj. Fatimah Mawardi (Alm), di jalan yang 

sekarang Jl. Tangkuban Perahu No. 04 Ponorogo 

dengan dua kelas yang masih diasuh oleh ibu Kasih, 

ibu Sumirah, ibu Suprapti dan ibu Sunarti. Sedang 

ibu Hasanun Fadil menjadi ketua yayasan s/d tahun 

1990 dan mulai tahun 1990 kepengurusan diserahkan 

kepada ibu Hj. Tufy Laily Tahrir s/d sekarang. 

Berdasarkan surat pimpinan wilayah lembaga 

Pendidikan Ma‘arif NU Jawa Timur 

No.PW/335/A—6/III/2006 dan pembinaan PGTKM 

dilingkungan Muslimat NU maka TK Muslimat 1 

Ponorogo terdaftar sebagai anggota pada yayasan 

Penidikan Muslimat NU Bina Wanita perwakilan 

cabang Ponorogo dengan nomor : 0081943001. 

Pada tahun 2006 untuk memenuhi kebutuhan 

dan tuntutan masyarakat tentang pendidikan 

pengurus mendirikan pula Kelompok Bermain/Play 

Group Muslimat 1 di Jl. Wilis No 20 Ponorogo 

diatas tanah wakaf ibu Hj. Sumartin Ainuddin 

(Alm). 

Saat ini Taman Kanak-kanak Muslimat 1 

memasuki usia 71 tahun dengan segala daya, upaya, 

kerja keras disertai pengorbanan baik moril dan 

materil, para pendiri beserta segenap warga sekolah 

berupaya mengembangkan TK Muslimat 1 dari 

tahun ketahun. Walaupun belum optimal, namun 

upaya kerja keras telah membuahkan hasil dalam 

membantu pertumbuhan dan perkembangan anak 
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usia dini prasekolah, yang jumlah siswanya terus 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Semua 

itu berkat kepercayaan dari masyarakat yang 

diberikan kepada TK Muslimat 1 Ponorogo.
75

 

2. Letak geografis TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Lokasi TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

secara geografis terletak di kota Ponorogo, tepatnya 

di jl. Tangkuban Perahu no.4 Nologaten tepatnya di 

Kelurahan Nologaten Kabupaten Ponorogo, provinsi 

Jawa Timur. 

Adapun batasan lokasi tersebut adalah: 

Sebelah utara : dibatasi oleh jalan truntum 

Sebelah selatan : dibatasi oleh kelurahan 

nologaten 

Sebelah timur : dibatasi oleh jalan truntum 

Sebelah barat : dibatasi oleh SMP Ma‘arif 1 

Ponorogo
76

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan TK Muslimat NU 001 

Ponorogo 

a. Visi   : 

 Terwujudnya generasi islami, sehat, 

cerdas, terampil, berakhlak mulia, berwawasan 

aswaja, berguna bagi agama,bangsa dan Negara. 

 

 

 

                                                           
75

 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran skripsi ini. Kode: 

01/D/28-II/2019 
76

 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran skripsi ini. Kode: 

02/D/28-II/2019 



68 

 

 

b. Misi   

Menciptakan generasi yang islami dan 

berkualitas 

1) Menyiapkan anak didik memiliki kepedulian 

terhadap fisiknya sehingga tumbuh menjadi 

anak yang sehat dan energik. 

2) Menyelenggarakan proses belajar dan 

mengajar yang aktif, inovatif dan ramah anak 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

3) Membina potensi ketrampilan anak sejak dini 

secara terpadu dan berkesinambungan. 

4) Membekali anak didik dengan pembiasaan 

pembiasaan dan kecakapan hidup dalam 

kehidupan keluarga,masyarakat, agama dan 

Negara. 

c. Tujuan : 

Mengacu pada visi dan misi sekolah, 

tujuan sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan ini adalah sebagai berikut ini. 

1) Meletakkan dasar dan menanamkan nilai-nilai 

agama islam Ahlus sunnah Wal jama‘ah dalam 

jiwa anak sejak dini, agar dikemudian hari 

menjadi manusia yang bertaqwa, berbudi luhur 

dan cerdas. 

2) Mengembangkan aktivitas dan kreativitas anak 

melalui berbagai kegiatan edukatif, agar anak 

memiliki keterampilan, kemampuan dan 

pengalaman yang bermanfaat bagi 
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pertumbuhan pribadi dan pengembangan 

kehidupan di masa mendatang. 

3) Menyiapkan anak untuk mengikuti pendidikan 

selanjutnya dengan kualitas yang baik secara 

intelektual dan agamis.
77

 

4. Profil Singkat Sekolah 

a. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah : TK. Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Jenis Sekolah : Taman Kanak Kanak 

NSS : 002051117001 

NPSN : 20571075 

Status Sekolah : Swasta  Akreditasi B 

Tahun 2011 

Izin Operasional : NO.421.9/521/405.08 /2010 

Luas Tanah   

Gedung I : 563 m² 

Gedung II : 600 m² 

Alamat Sekolah   

Gedung I : jl. Tangkuban Perahu no.4 

nologaten 

Gedung II : jl. Wilis  

Kelurahan/Kecamatan  : Nologaten 

Kabupaten : Ponorogo 

Propinsi : Jawa Timur 

Telepon/Fax : 0352-487967 
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b. Identitas Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah : TK. Muslimat NU 001 

Ponorogo 

Nama Lengkap : Hanik Mas‘adah S.Pd 

N I P : - 

Tempat/Tgl.Lahir : Ponorogo, 3 Januari 1983 

Masa Kerja Seluruh : 14 Tahun 7 Bulan 

Izin Memimpin/SK   :  573/SK-KS-GR/YPM    

NU/Ponorogo/VII/2014 

Status Kepegawaian : Swasta 

Pend. Terakhir : S1 Paud 

Alamat : Jl.RA.Kartini No 14 

Mlilir-Dolopo Madiun 

c. Identitas Komite Sekolah 

Nama :  Alfi Mardhiyah, S.Ag. 

M.Hum 

Nomor SK/Tanggal :  38/TKM.1/C/I/2011
78

 

5. Keadaan Guru 

Keadaan guru dan tenaga kependidikan TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo berjumlah 14 orang. 

Tenaga pengajar tersebut sudah bisa dikatakan 

memenuhi kualifikasi pendidik dengan seluruh 

pengajar sudah merupakan lulusan sarjana dan rata-

rata sudah linier pada jurusan anak usia dini. Adapun 

                                                           
       

78
 Lihat transkip dokumentasi dalam lampiran skripsi ini. 

Kode: 04/D/28-II/2019 

70 



71 

 

 

daftar guru dapat dilihat pada lampiran penelitian 

ini.
79

 

6. Keadaan siswa 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 jumlah siswa siswi kelompok B mencapai 

118 anak. Pembagian kelas meliputi 

Tabel 4.1
80

 

Jumlah Siswa Kelompok B TK Muslimat NU 001 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

 

7. Struktur Organisasi TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

STRUKTUR ORGANISASI 

TK MUSLIMAT NU 001 NOLOGATEN 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019
81

 

 

Ketua Yayasan : Hj. Tufi Laily Tahrir 

Kepala TK : Hanik Mas‘adah, S.Pd. 

Komite Sekolah: Alfi Mardiyah, S.Ag, M.Hum. 

Tenaga Administrasi : Neti Sri Rahayuningsih, A.Md. 
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Tabel 4.2 

 

Siswa Siswi TK Muslimat NU 001 Nologaten 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Persepsi Pendidik tentang kecerdasan logis 

matematis dengan menggunakan balok di TK 

Muslimat NU Ponorogo 

Anak-anak di TK Muslimat NU Ponorogo 

yang memang sudah mulai mengembangkan 

kecerdasan anak terutama kecerdasan logis-

matematis hanya saja memang dari segi tahapan dan 

umur mempengaruhi anak dalam peningkatan 

kecerdasan logis matematis tersebut. Berikut hasil 

wawancara dengan bu Dian selaku guru kelas di TK 

B3 

Untuk kelompok B3 sudah mulai di 

kembangkan di kelompok ini tingkatannya 
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masih tingkat bawah maksudnya belum 

begitu dalam untuk mempelajari seperti 

membilangnya itu soalnya pertama usia, 

kedua misalnya guru menekankan anak untuk 

bisa seperti kelompok B besar contohnya 

penambahan tidak pakai benda itu pasti 

masih bingung, kalaupun bilangannya itu 

lebih dari katakana 20 saja itu juga masih 

berfikir.
82

 

Sedangkan dalam pengenalan geometri bu 

Dian menjelaskan bahwa ―anak sudah mengenal 

geometri karena sudah dikenalkan di kelompok A 

tapi dalam bentuk sederhana kalau trapesium ya 

belum mbak masih segitiga, segi panjang, persegi‖.
83

 

Sedangkan untuk yang kelompok B besar 

karena memang sudah siap kelas satu maka dalam 

kecerdasan logis matematis sudah berkembang  

seperti hasil wawancara dengan bu Lis sebagai wali 

dari kelas B6 

Anak sudah faham berhitung tapi belum 

banyak 1-20 kalau pengayaan 1-50 untuk 

mengurutkan angka sedangkan untuk 

penjumlahan 1-20 karena mengacu pada 

permendikbud 137. Untuk mengurutkan 1-50 

anak sudah bisa tanpa contoh sedangkan 

pengurangan masih di bawah 10 akhir 

semester ini menulis angka disertai kalimat 
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dan ketika sudah akhir mau kelulusan mulai 

di ajari penjumlahan bersusun yang masih 

belum karena dari anak-anak sendiri juga 

suka jika di ajari tentang pelajaran tersebut.
84

 

Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan 

acuan perkembangan kemampuan anak dalam 

kecerdasan logis matematis, berikut hasil wawancara 

dengan bu Dian selaku guru kelas kelompok B3 

1. Mampu mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis ―Anak perihal mengelompokan 

sudah bisa mbak hanya saja terkadang sedikit 

terkecoh dengan benda yang lain‖.
85

 

2. Mampu mengelompokkan dua bentuk yang sama 

―Kalau dua anak sudah bisa tapi kalau lebih 

belum tentu mbak terkadang salah ambil juga‖.
86

 

3. Mampu menyebutkan warna dasar ―Kalau 

menyebutkan warna dasar  sudah  mampu mbak 

tapi kalau gradasi masih bingung‖.
87

 

4. Mampu mengelompokkan menurut warna dasar 

―anak sudah bisa tetapi memang warna yang agak 
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sama terkadang salah seperti merah dengan 

pink‖.
88

 

5. Mengenali dan menyebutkan  angka 1-10 ―Halau 

hanya menyebutkan angka anak sudah bisa 

bahkan 1-20 kan di dapodik sampai itu mbak‖.
89

 

6. Mampu mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda ―Biasanya itu menggunakan majalah 

mbak anak juga sudah mampu tapi sedikit di 

arahkan‖.
90

 

7. Mampu mengenal ukuran ―Kalau ukuran yang 

dasar lebih panjang lebih pendek begitu anak tahu 

mbak‖.
91

 

8. Mampu membedakan panjang dan pendek (2 

dimensi) ―Anak sudah tahu kalau membedakan 

tapi memang masih membutuhkan bimbingan 

karena anak masih tahap pengenalan‖.
92

 

9. Mampu membedakan besar dan kecil (2dimensi) 

―Sama seperti tadi mbak anak bisa tapi masih 

membutuhkan bimbingan‖.
93
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10. Mampu mengenal konsep makna berlawanan 

kosong-penuh, berat-ringan ―Ya kalau berat 

ringan sambil praktek begitu anak bisa mbak‖.
94

 

Dan juga penjelasan dari bu Lis 

menambahkan bahwa anak mampu 

menghubungkan gambar satu dengan gambar 

lainnya melalui kegiatan maze 

Anak bisa mengerjakan maze biasanya di 

majalah misal silahkan mencari 

makanannya ada kelinci, monyet, ayam. 

Kelinci itu makanannya apa? Di sini ada 

jagung, wortel, pisang silahkan cari jejak 

anak bisa tidak perlu membimbing, 

silahkan kerjakan sendiri sudah bisa rata-

rata B6, B7 sudah bisa.
95

 

Ada beberapa jawaban dari anak setelah 

melakukan kegiatan ―tadi kegiatannya mencari 

gambar jarum aku bisa menemukan semuanya, 

ada empat gambar di sana dan kata bu guru di 

suruh mengambil gambar jarum terus di kasihkan 

ke bu guru, ada banyak gambar tadi di sana ngga 

jarum aja.‖
96
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Dan juga terdapat faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan logis matematis anak 

baik dari faktor internal maupun eksternal. Untuk 

faktor internal yaitu faktor yang di pengaruhi 

oleh dalam diri anak dan faktor eksternal yaitu 

yang di pengaruhi oleh faktor lingkungan pada 

anak baik faktor sekolah, keluarga maupun 

masyarakat. Seperti halnya hasil wawancara 

penulis dengan bu Dian sebagai guru kelas B3. 

Faktor yang mempengaruhi diantaranya 

ada rangsangan dari guru dengan 

memberikan apersepsi dan motivasi dari 

guru maka anak akan termotivasi untuk 

bisa melakukan kegiatan dan tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru guna 

meningkatkan kecerdasan logis matematis 

anak selain itu kemauan dan ketertarikan 

anak juga mempengaruhi karena dengan 

anak mau mengerjakan mau mengikuti 

arahan dari bu guru maka tugas dapat 

terselesaikan sehingga membantu anak 

dalam mengembangkan kecerdasan logis 

matematisnya.
97

 

Dari penjelasan tersebut bu Titin 

menambahkan bahwa kecerdasan logis 

matematis anak itu memang di pengaruhi oleh 

bebeberapa faktor, berikut penjelasannya. 
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Memang ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan anak mulai 

dari lingkungan keluarga yang broken 

sehingga anak itu merasa dirinya kurang 

kasih sayang dan tinggal bersama 

ayahnya yang memprioritaskan bekerja 

ada juga yang memang dari keluarga 

broken dan di asuh oleh neneknya 

sehingga dia di sekolah sering berontak, 

dan ada yang orang tuanya masih satu 

keluarga tetapi kurang dapat perhatian 

dari ibunya yang di situ ibunya acuh tak 

acuh dengan kegiatan anak di sekolah. 

Sementara faktor lain yaitu dari lahir 

karena anak tersebut lahir premature yang 

kebanyakan memang memiliki 

kekurangan sehingga sulit untuk 

mengikuti perkembangan anak lainnya.
98

 

Sementara itu bu Lis sebagai guru kelas 

kelompok B besar yaitu B6 menambahkan 

bahwa ―perkembangan kecerdasan anak itu juga 

dipengaruhi oleh umur, anak yang memiliki 

umur yang lebih banyak lebih bisa duluan dari 

yang memang umurnya lebih sedikit, sehingga 

dari guru memilah tempat duduknya agar dapat 

mengikuti dan tidak minder dengan teman yang 

lebih bisa‖.
99
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Di TK Muslimat NU 01 Ponorogo juga 

terdapat media yang di gunakan dalam 

meningkatkan kecerdasan logis matematis anak 

usia dini seperti penjelasan dari bu Lis sebagai 

guru kelompok B6 tersebut 

Menggunakan APE misalnya perhitungan 

itu menggunakan balok bisa manic-

manik, benda yang ada disekitar kita 

kalau matematika misalnya tambah-

tambahan bisa menggunakan balok 

contoh 2+3 mengambil 2 balok satu 

bentuk dan 3 balok lagi satu bentuk yang 

berbeda dari bentuk 2 balok tadi kalau 

pakai manik-manik juga seperti itu.
100

 

Di kelompok B3 juga menggunakan 

media untuk meningkatkan kecerdasan logis 

matematis anak seperti yang di jelaskan oleh bu 

Dian berikut 

Medianya menggunakan hal membilang 

misalnya penjelasan berapa dengan 

berapa sama dengan berapa gitu anak bisa 

tapi itu juga terbatas angkanya kalau 

sudah kelipatan 20 ke atas itu itu bingung, 

tapi tidak semua bingung ada beberapa 

anak yang ngerti atau paham dengan 

membilang nominal yang agak banyak 

itu. Kalau tidak pakai benda pasti anak 

bingung kan kemudian di ajari pakai jari, 

jari tangan 10 kaki 10 bila lebih dari itu 
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anak-anak juga pasti sudah bingung tapi 

kalau medianya balok anak-anak lebih 

memahami lebih mengerti jadinya berapa 

tambah berapa menggunakan balok itu 

akhirnya tahu dan mengerti dalam 

membilang itu tadi.
101

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas 

dapat di ambil kesimpulan bahwa kecerdaasan 

logis matematis anak di TK Muslimat NU 01 

Ponorogo dipengaruhi oleh beberapa faktor 

mulai dari faktor eksternal dan internal. Faktor 

internal kebanyakan dari faktor umur kemudian 

faktor pada anak sejak lahir sedangkan untuk 

faktor eksternal kebanyakan dari faktor keluarga 

dan lingkungan sekolah. Dari berbagai faktor 

tersebut yang dapat mempengaruhi anak dan 

menentukan bagaimana perkembangan 

kecerdasan anak terutama pada kecerdasan logis 

matematis dapat berkembang secara optimal atau 

tidak. Sedangkan untuk metodenya juga lebih 

tergantung dari guru bagaimana metode yang 

digunakan agar anak bisa lebih paham. 

2. Langkah-langkah bermain balok yang di gunakan 

untuk meningkatkan kecerdasan logis matematis 

anak usia dini di TK Muslimat NU 01 Ponorogo. 

Ada beberapa langkah dalam bermain balok 

yang dapat meningkatkan kecerdasan logis 
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matematis anak seperti yang telah di jelaskan oleh 

bu dian tahapan dalam bermain balok. 

Karena sesuai tema maka anak membuat 

baloknya sesuai tema seperti ini tadi dengan 

tema pekerjaan maka anak di arahkan untuk 

membuat kantor pekerjaan ayahnya setelah 

itu anak di bagi menjadi untuk yang cowok 

satu kelompok dan untuk yang cewek satu 

kelompok jadi antara cewek dengan yang 

cewek itu di sendirikan untuk anak 

perempuan dan laki-laki dipisah itu 

memang kebanyakan guru seperti itu karena 

bisa jadi permianannya di kuasai oleh anak 

laki-laki alhasil jadi berebut. Kemudian 

setiap kelompok di beri bagian beberapa 

balok dan di buat bangunan seperti tema 

yang di minta oleh guru. Setelah selesai 

saya menanyai anak-anak contohnya saja 

tadi Tyo menjelaskan kalau dia membuat 

kantor PLN dan juga Reza tadi juga saya 

Tanya dia menjawab membuat proyek. 

Pada awal semester anak sudah di 

perkenalkan dengan bentuk bentuk 

geometri dalam sebuah bentuk abstrak 

contohnya bentuk manusia itu bagian 

kepalanya berbentuk lingkaran dan untuk 

badannya segi empat, untuk tangannya 

persegi panjang sehingga jika anak di suruh 

untuk membuat yang seperti tadi yang 

sampean lihat seperti gedung tempat ayah 

mereka bekerja mereka sudah memiliki 
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imajinasi dan mereka bisa untuk membuat 

apa yang saya perintahkan.
102

 

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan 

bahwa kecerdasan logis matematis dapat 

dikembangkan melalui langkah-langkah tersebut 

yang di dalamnya terdapat kegiatan yang dapat 

melatih anak unutk mengembangkan kecerdasan 

logis matematisnya seperti penyelesaikan masalah 

sesuai dengan imajinasi anak dari perintah yang 

guru berikan dan anak dapat pula lebih mengenal 

geometri-geometri dalam sebuah bentuk yang anak 

gunakan untuk membuat bangunan tersebut.  

Pada pukul 08.00 WIB peneliti melakukan 

observasi mengamati kegiatan ketika memulai 

pembelajaran setelah pembiasaan di kelas B6 

dengan guru kelas bu Dian karena temanya adalah 

pekerjaan kegiatan pertama yaitu menjahit gambar 

sepatu menggunakan pita yang sudah di persiapkan 

oleh guru kelas. Setelah selesai kemudian bu Dian 

mengambilkan 3 kotak balok yang akan di gunakan 

anak membuat karya sesuai yang di perintahkan 

oleh bu Dian dan membagi anak menjadi dua 

kelompok, satu kelompok berisi anak laki-laki dan 

kelompok satu lagi berisi anak perempuan agar 

tidak berebut antara anak laki-laki dengan anak 

perempuan serta di beri waktu dari jam 09.00 

sampai waktu istirahat untuk menyusun balok. 
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Sebelum bermain bu Dian menjelaskan bahwa yang 

akan di buat yaitu bangunan sesuai dengan tempat 

kerja ayah masing-masing anak setelah anak sudah 

faham anak mengambil balok-balok yang di 

butuhkan untuk membuat sesuai dengan imajinasi 

mereka. Dalam bermain ada yang membuat sendiri 

menyusun sesuai dengan yang ingin anak buat dan 

ada pula yang membuat bersama agar susunan 

balok dapat berdiri kokoh mulai dari mengambil 

balok yang sejajar ada pula yang menyusun balok 

dari terbesar hingga terkecil. Bu Dian mengawasi 

apa yang anak kerjakan sambil memanggil satu 

persatu anak untuk mengaji iqra‘ dengan begitu saja 

ada yang mengadu baloknya di ambil oleh teman, 

ada yang mengadu balok yang di susun di 

runtuhkan temannya tetapi bu Dian dengan bijak 

memberi pengertian kepada mereka agar bisa saling 

membantu bukan merusak dan berbuat jail. Setelah 

selesai anak di Tanya oleh bu Dian fano misalnya 

fano ditanya dia sedang membuat apa dan 

menjawab sedang membuat gedung tempat ayahnya 

bekerja kemudian reza dengan pertanyaan sama 

reza menjawab sedang membuat proyek dan tyo 

dengan pertanyaan masih sama tyo menjawab 

sedang membuat tempat bekerja ayahnya yaitu di 

PLN kemudian bu Dian menyuruh mereka 

menghitung balok yang mereka susun kemudian 

menyebutkan geometri yang mereka pakai dan 

mereka ketahui. Anak perempuan kebanyakan 

membuat perumahan yang di hias dengan berbagai 
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aksessoris seperti pepohonan, jalan, dan mobil-

mobil an. Setelah selesai guru tidak lupa memuji 

hasil karya anak meskipun ada yang hanya 

menyusun 3 bentuk balok saja atau ada yang lebih. 

Kemudian anak di suruh membereskan balok-balok 

tersebut dan istirahat di luar. Setelah bel masuk 

berbunyi anak-anak masuk dan mengerjakan 

majalah sebentar kemudian persiapan berdoa 

dilanjutkan pulang bagi yang tidak mengikuti les.
103

 

Bu Titin juga menambahkan beberapa 

tahapan dalam bermain balok yang bisa di gunakan 

untuk meningkatkan kecerdasan logis matematis 

pada anak seperti penjelasan berikut 

Untuk tahapan kalau saya melihat usia anak 

terlebih dahulu dan juga mood anak agar 

anak bisa menerima pembelajaran dengan 

baik kemudian diarahkan sesuai tema untuk 

dulu tapi kalau sekarang bermainnya tidak 

ditentukan agar anak bisa berimajinasi 

sendiri-sendiri jika nanti membuat simple 

untuk membuat lagi yang berbeda dari 

sebelumnya dan tentunya setelah selesai di 

Tanya tadi habis membuat apa dan 

menanyakan bagian yang saya masih 

bingung kemudian anak menjelaskan.
104
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Sedangkan untuk B6 dalam peningkatan 

kecerdasan logis matematis anak dengan bermain 

balok itu dilakukan sesuai dengan tema seperti 

penjelasan bu Lis bahwa ―Kegiatan bermain balok 

sesuai dengan kecerdasan logis matematis sesuai 

tema kendaraan membuat pesawat terbang dari 

lingkaran terlebih dahulu dan sebagainya, segi 

empat segi tiga silahkan di buat menjadi pesawat 

terbang, atau membangun geometri menggunakan 

kertas lipat‖
105

 

Bu Dian juga menambahkan bahwa 

―bermain balok disesuaikan  dengan tema, sub 

tema, untuk hari ini penjumlahan dengan gambar 

dan lain-lain dan anak dikasih balok untuk 

menghitung‖
106

 dan di tekankan lagi oleh bu Hanik 

selaku kepala sekolah di TK Muslimat NU 01 

Ponorogo bahwa ―dalam pembelajaran harus sesuai 

RPPH termasuk dalam kegiatan pengamannya‖.
107

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dari setiap guru yang mengajar di masing-

masing kelas memiliki langkah dan cara sendiri 

dalam bermain balok untuk meningkatkan 

kecerdasan logis matematis anak. Untuk kelas yang 

sulit di atur itu lebih di acukan pada tema agar 
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terkoordinasi terkadang anak juga bingung bila 

tidak ada contoh karna tidak semua memiliki 

imajinasi yang berkembang dan ada juga yang 

memang di biarkan untuk berkreasi membuat 

dengan sesuka hati setelah itu baru anak di tanya 

oleh guru apa yang telah anak buat. 

3. Hasil peningkatan kecerdasan logis matematis 

melalui bermain balok di TK Muslimat NU 01 

Ponorogo 

Dalam sebuah penelitian memerlukan hasil 

agar mengetahui seberapa meningkatnya sebuah 

subyek yang di teliti dari objek yang diberikan. Di 

TK Muslimat NU 01 Ponorogo juga menganggap 

bahwa hasil itu penting agar mengetahui 

perkembang anak sudah berkembang atau masih 

perlu bimbingan. Dengan begitu guru TK 

Muslimat NU 01 Ponorogo juga mengadakan 

evaluasi pada setiap kegiatan seperti yang di 

jelaskan oleh bu Lis mengenai bentuk penilaian di 

TK Muslimat NU 01 Ponorogo berikut ―Biasanya 

menggunakan bintang sesuai dengan tema yang 

bisa cepat maka bintangnya 4 kalau belum mampu 

sesuai dengan yang diinginkan guru maka 

bintangnya kurang dari 4‖.
108

 Dari penjelasan 

tersebut bu Dian juga mengiyakan adanya evaluasi 

kegiatan yang terfokus pada bermain balok berikut 

hasil wawancara dengan beliau. 
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Pasti ada evaluasi misalnya tema hari ini 

rekreasi sub-sub temanya membuat tempat 

wisata dari tempat wisata ada kebun, 

pegunungan, gedung-gedung dan tak lepas 

dari tempat ibadah anak-anak sudah mengerti 

bisa membuat seperti apa, dari situ guru 

melihat atau menilai hasil karya anak tersebut 

apakah sudah bisa di katakan berkembang 

atau masih perlu bimbingan.
109

 

Dengan adanya evaluasi maka 

perkembangan anak akan diketahui, seperti 

penjelasan bu Lis berikut mengenai hasil 

peningkatan kecerdasan logis matematis anak 

dengan bermain balok. 

Ada perubahan mbak setelah menggunakan 

balok misalnya ada balok yang kanan 5 yang 

kiri 5 ada berapa keseluruhan balok? berarti 

kan 10 ―ogitu ya bu‖ jawab anak, dari situ 

anak faham tetapi jika hanya di angan pakai 

angka belum paham dan bisa dengan balok 

menjadi lebih paham balok tidak melulu 

rotan yang belum paham jadi paham.
110

 

Hal tersebut juga dikuatkan oleh bu Titin 

tentang peningkatan kecerdasan logis matematis 

anak dengan balok 

Kalau menggunakan balok ada peningkatan 

di kecerdasan logis matematisnya anak, anak 
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itu jadi tertarik dan misalnya dalam berhitung 

menggunakan balok itu anak bisa melihat 

secara nyata tidak ngambang, hanya saja 

tidak begitu saya terapkan mbak karena takut 

anak ketergantungan nantinya.
111

 

Dengan begitu juga ada dampak dari 

kegiatan tersebut termasuk keefektivitasan 

kegiatan bermain balok yang di fokuskan untuk 

kecerdasan logis matematis pada anak di TK 

Muslimat NU 01 Ponorogo. Berikut penjelasan 

dari bu Lis mengenai keefektivitasan ketika anak 

bermain balok 

Di balok itu bagus efek bakunya bisa terjun 

langsung tapi kelemahannya anak mesti 

gaduh, rame, untuk mengukur waktunya itu 

cepat, digabung dengan majalah lebih efektif 

dengan majalah untuk kelas bu Lis, senang 

tapi Cuma beberapa menit dan cepat bosan 

berbeda dengan kelompok B kecil yang pasti 

senang jika di suruh bermain dengan balok, 

bawaannya mau kelas satu sehingga lebih 

senang dengan majalah.
112

 

Sedangkan menurut bu Dian yang memang 

mengajar kelas kelompok B kecil 

keefektivitasannya berbeda dengan pendapat 

sebelumnya berikut hasil wawancara dengan beliau 

―Iya lebih efektif, anak-anak lebih senang sekali, 
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bisa dikatakan belajar sambil bermain anak-anak 

lebih suka lebih seneng dari pada metode yang 

lainnya dan mudah di fahami‖.
113

 

Bu Hanik selaku kepala Sekolah TK 

Muslimat NU 01 Ponorogo juga memberikan sisi 

positif dan negatif dari bermain balok tersebut 

seperti yang di katakan beliau berikut 

Kalau bermain balok itu sebenarnya bagus 

untuk pembentukan kognitif dan imajinasi 

anak berkembang kalau anak perempuan 

membuat area bermain seperti taman kamar 

kalau anak laki-laki membuat bangunan 

menyusun sampai tinggi dan berbuat sekreasi 

mungkin kalau untuk negatifnya anak sering 

berebut dan juga balok itu kadang di lempar 

lalu ada yang ketinggalan trus banyak yang 

hilang, tetapi semakin balok itu berkurang 

semakin bagus karena di pergunakan untuk 

bermain dan mengembangkan perkembangan 

anak.
114

 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis anak di kelas kelompok B3 sebagai 

berikut:
115

 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Aldyo Ananta Yudhistira sudah baik 

pada indikator mengelompokan benda – benda 
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yang sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk 

yang sama, Mampu menyebutkan warna dasar, 

Mampu mengelompokkan menurut warna dasar, 

Mengenali dan menyebutkan  angka 1-10, Mampu 

mengenal konsep bilangan 1-5 dengan benda-

benda, Mampu mengenal ukuran, Mampu 

membedakan panjang dan pendek (2 dimensi), 

Mampu membedakan besar dan kecil (2dimensi), 

Mampu mengenal konsep makna berlawanan 

kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Daniswara Anareya Faeyza sudah baik 

pada indikator mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, Mengenali dan 

menyebutkan  angka 1-10, mengenal ukuran, 

membedakan besar dan kecil (2dimensi). Hanya 

saya dalam indikator mengelompokkan benda-

benda yang sama sejenis, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenal konsep bilangan 1-

5 dengan benda-benda, membedakan panjang dan 

pendek (2 dimensi), mengenal konsep makna 

berlawanan kosong-penuh, berat-ringan masih 

memerlukan bimbingan 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Dzakira Talita Zahra sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  
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angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Faeyza Atharizz Theo N sudah baik 

pada indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Humaira Maritza .R sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 
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Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Irsalina Nur Jannah sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Kartika  Maharani Pradiana Putri sudah 

baik pada indikator mengelompokkan benda-benda 

yang sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk 

yang sama, menyebutkan warna dasar, 

mengelompokkan menurut warna dasar, mengenali 

dan menyebutkan  angka 1-10, mengenal ukuran. 

Hanya saja dalam indikator mengenal konsep 

bilangan 1-5 dengan benda-benda, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan 

masih memerlukan bimbingan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Kevin Cristiandika sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 
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menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis M.Wistara Shripati H sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Muhamad Ahsan Rifano sudah baik 

pada indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 
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Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Muhamad  Fahreza Al-Ghani sudah baik 

pada indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Nathania Candra Kirana sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Ratu Jasmine Aprilla sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal ukuran, membedakan 
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panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi). Hanya saja pada 

indikator mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal konsep makna berlawanan 

kosong-penuh, berat-ringan masih memerlukan 

bimbingan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Raysha Amalliatuz Zahra sudah baik 

pada indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi). Hanya saja pada 

indikator mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal konsep makna berlawanan 

kosong-penuh, berat-ringan masih memerlukan 

bimbingan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Aaleahya Sujatmiko Almahy sudah baik 

pada indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 
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besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Aldo Davino Hartono sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Alvaro Rizky Aditya sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Ammar putra Hakim sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 
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sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 

Tingkat perkembangan kecerdasan logis 

matematis Aqgnisa Refina Naj'la sudah baik pada 

indikator mengelompokkan benda-benda yang 

sama sejenis, mengelompokkan dua bentuk yang 

sama, menyebutkan warna dasar, mengelompokkan 

menurut warna dasar, mengenali dan menyebutkan  

angka 1-10, mengenal konsep bilangan 1-5 dengan 

benda-benda, mengenal ukuran, membedakan 

panjang dan pendek (2 dimensi), membedakan 

besar dan kecil (2dimensi), mengenal konsep 

makna berlawanan kosong-penuh, berat-ringan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Profil Kecerdasan Logis-Matematis 

Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Menurut Gardner, intelegensi matemati-logis 

adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan 

menggunakan bilanagn dan logika secara efektif. 

Intelegensi jenis ini banyak menonjol pada seseorang 

matematikawan, logikus, saintis, akuntan, programmer, 

teknisi/engineer, analis budget, akuntan, ahli sipil, dan 

ilmuwan.
116

 Kemampuan yang sering muncul ialah 

berhitung, menalar dan berpikir logis, serta memecahkan 

masalah (problem solving).
117

 Anak yang intelegensi 

matematis-logisnya menonjol biasanya memiliki nilai 

matematika yang baik dibandingkan teman-temannya 

yang lain. Sealin itu, jalan pikirna dan cara bicaranya 

logis-rasional. Anak dengan intelegensi matematis-

tinggi biasanya juga suka belajar dengan skema, bagan, 

dan kurang begitu suka dengan bacaan yang terdiri dari 

banyak kalimat panjang. Anak-anak dengan intelegensi 

jenis ini akan mudah mengerti isi buku jika ada skema, 

bagan, atau bahkan gambar-gambar di dalamnya.
118

 

                                                           
116

 S. Shoimatul Ula, Revolusi Belajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 90 
117

 M. Fadlillah, Bermain & Permainan (Jakarta: Kencana, 2017), 

142 
118

 S. Shoimatul Ula, Revolusi Belajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 90-91. 
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Berkaitan dengan kemampuan kecerdasan logis 

matematis anak di TK Muslimat NU 01 Ponorogo rata-

rata sudah mampu mengembangkan kecerdasan logis 

matematisnya. Anak sudah mampu dalam berhitung, 

mengenal geometri, dan juga memecahkan masalah. Di 

TK Muslimat NU 001 Ponorogo bahwa anak sudah 

mampu berhitung bahkan penjumlahan akan tetapi yang 

di ajarkan belum terlalu sampai pada bilangan yang 

banyak hanya sampai 1-20 sedangkan untuk 

pengurangan sampai pada bilangan 1-10 saja sesuai 

dengan kemampuan anak yang disebutkan di 

permendikbud 137 begitu pun pengenalan tentang 

geometri anak sudah mampu hanya pada bentuk yang 

sederhana seperti persegi, persegi panjang, dan juga 

segitiga. 

Indikator kecerdasan logis matematis anak meliputi: 

11. Membilang dengan menunjukan benda (mengenalan 

konsep bilangan dengan benda 1-5) seperti anak 

menyusun balok membentuk menara Eiffel sambil 

menghitung dengan urut dari yang kecil sampai 

besar  

12. Menghubungkan/memasang lambang bilangan 

dengan benda sampai 5 anak mengambil benda 

sesuai angkanya 

13. Mengelompokkan bentuk-bentuk geometri 

(mengelompokkan balok berdasarkan bentuk-bentuk 

geometri) 
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14. Mengelompokkan benda dengan berbagai cara 

menurut ukuran, bentuk, warna, jenis, dan lain-

lain.
119

 

Kecerdasan logis matematis anak pada TK 

Muslimat NU 001 Ponorogo sesuai indikator dalam 

berhitung anak sudah ada yang bisa sembari menyusun 

balok karena dapat di ingat bahwa dari yang kecil itu 

yang pertama dan yang agak besar itu seterusnya dan 

seterusnya lagi. Dan dengan balok untuk menyusun itu 

memudahkan untuk di jadikan media karena bangun 

ruang yang datar yang dapat di tumpuk-tumpuk menjadi 

menara. Untuk  menghubungkan anak sudah mampu 

hanya saja memang harus membutuhkan bimbingan 

terlebih dahulu dan di arahkan agar anak juga tidak 

bingung. Jika menggunakan media terutama balok anak 

lebih bisa melihat secara kongkrit bentuk-bentuk 

geometri. Anak sudah ada yang bisa dalam hal 

mengelompokan namun memang terkadang ada yang 

salah karena ketika menggunakan bentuk 2 dimensi 

membuat anak terkecoh sehingga terkadang mungkin 

anak asal megambil. 

Kecerdasan logis matematis anak di pengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

kebanyakan meliputi umur anak, anak yang memiliki 

umur lebih banyak itu cenderung lebih bisa dari anak 

yang lebih sedikit dari umur anak tersebut dan anak 

                                                           
119

 Mufarizuddin, ―Peningkatan Kecerdasan Logika Matematika 
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yang lahir preature, anak yang lahir premature memang 

berkemungkinan memiliki kekurangan. Sedangkan 

untuk faktor eksternal itu berkemungkinan banyak yang 

berpengaruh besar terutama pada keluarga, bahwa 

terdapat anak yang dari keluarga broken, kemudian ada 

juga yang memang dari keluarga itu kurang 

memberikan perhatian pada anak terutama pada 

perkembangan anak di sekolah ataupun di rumah. 

Sedangkan untuk di sekolah juga mempengaruhi 

kecerdasan logis matematis anak terutama seorang guru 

karena yang di temui anak setiap hari ketika di sekolah 

adalah guru sehingga perhatian guru juga apresiasi guru 

itu penting untuk perkembangan anak. Cara guru 

mengapresiasi anak yaitu bisa dengan memberikan 

motivasi pada anak agar anak itu mau mengerjakan 

pekerjaan yang di berikan oleh guru sehingga 

perkembangannya dapat tercapai dan juga memberikan 

pujian pada anak agaranak itu lebih semangat dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang di berikan oleh ibu guru. 

Di TK Muslimat NU 01 Ponorogo kebanyakan 

menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran ada 

yang APE misalnya balok, manik-manik, atau pun benda 

di sekitar yang dapat di jadikan media. Dalam hal ini 

media tersebut banyak digunakan untuk berhitung 

misalnya pada penjumlahan 3+2 makan yang kiri 

mengambil 3 balok dengan bentuk persegi sedangkan 

sebelah kanan mengambil 2 bentuk segitiga kemudian 

anak gabungkan dan menghitung keseluruhan balok 

tersebut. Dengan begitu anak mampu berhitung secara 

101 



102 

 

 

real dan memiliki gambaran sehingga mudah dalam 

dalam perihal penjumlahan. 

 

B. Pembahasan Langkah-Langkah Bermain Balok 

Untuk Meningkatkan Kecerdasan Logis-Matematis 

Anak Usia Dini di TK Muslimat NU 001 Ponorogo 

Balok merupkan bentuk alat permainan modern 

yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang 

beraneka ragam bentu, warna, dan ukurannya. Model 

balok jumlahnya sangat banyak, ada yang menyerupai 

kendaraan, rumah, dan istana 

Balok merupakan salah satu alat yang banyak di 

jumpai dilembaga PAUD, karena selain bentuknya yang 

sederhana, balok dapat dimainkan oleh anak-anak 

dengan berbagai cara sesuai dengan imajinasi dan 

kreativitas anak usia dni. Permianan balok dapat mulai 

digunakan pada anak usia 2 tahun. Dengan bermain 

balok anak dapat mempelajari banyak hal, seperti warna, 

bentuk, dan tekstur.
120

 

Para ahli berpendapat bahwa bermian balok 

member manfaat luas bagi perkembangan anak, baik 

fisik – koordinasi otot, emosi, sosial, ekspresi kreatif – 

perkembangan indra, konsep bentuk, ukuran, dan nilai 

jumlah. Dodge et al., menyatakan bahwa bermain balok 

memberi anak kesempatan menciptakan gambar dalam 

bentuk konkret. Kemampuan menciptakan merupakan 
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wujud dari pengalaman berdasarkan dari konsep berpikir 

logika.
121

 

Langkah-langkah dalam bermain balok untuk 

meningkatkan kecerdsasan logis matematis meliputi 

tahap berikut 1) menjelaskan apa yang akan anak buat 

sesuai dengan tema di RPPH 2) membagi anak atau 

memisah anak laki-laki dengan perempuan menjadi 2 

bagian 3) anak membuat karya sesuai tema dan imajinasi 

anak dengan menggunakan alat permainan balok 4) 

setelah selesai guru bertanya pada anak dan anak 

menjawab sesuai dengan apa yang anak buat. Sedangkan 

prosedur bermain balok untuk meningkatkan kecerdasan 

logis matematis anak yaitu sebagai berikut;  pertama, 

mempersiapkan balok yang akan di gunakan untuk 

bermain anak, kemudian membagi anak menjadi dua 

kelompok satu kelompok anak laki-laki dan satu 

kelompok lagi anak perempuan serta memberikan waktu 

yang cukup pada anak untuk menyusun balok. 

Selanjutnya guru menjelaskan apa yang akan anak buat 

misalnya bangunan pekerjaan ayah mereka. kemudian 

anak menyusun balok sesuai imajinasi mulai dari 

membuat bangunan yang besar ke yang kecil, ada juga 

yang menjajarkan bangunan kemudian atasnya di kasih 

balok agar bisa menyusun balok lebih tinggi lagi dari 

situ ada beberapa anak yang memang ingin membuat 

bangunan sendiri dan ada pula yang bekerja sama 

dengan temannya. Bu Guru mengawasi setiap yang 
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dilakukan anak ada yang ada yang mengadu baloknya di 

ambil oleh teman, ada yang mengadu balok yang di 

susun di runtuhkan temannya tetapi bu guru dengan 

bijak memberi pengertian kepada mereka agar bisa 

saling membantu bukan merusak dan berbuat jail. 

Setelah selesai ibu Guru memberikan evaluasi berupa 

pertanyaan dan mengitung balok yang anak susun, juga 

menyebutkan geometri-geometri yang mereka susun 

serta memberikan kesempatan pada anak untuk 

menjelaskan apa yang anak buat tersebut tidak lupa 

memberi pujian pada anak untuk bisa lebih baik lagi. 

Dengan begitu anak dapat megembangkan kecerdasan 

logis matematematis anak dapat bereksplorasi dan 

bereksperimen melalui bermain balok seperti anak dapat 

mengenal geometri dalam bermain, anak mampu 

memecahkan masalah dengan anak menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan yang di perintahkan oleh Ibu 

guru dan juga anak dapat menanyakan apa yang belum 

anak ketahui bahkan menceritakan apa yang anak buat 

tersebut.  

Pengembangan kognitif bertujuan 

mengembangkankemampuan berpikir anak untuk 

mengolah perolehan belajarnya, dapat menemukan 

bermacam-macam alternative pemecahan masalah, 

membantu anak untuk mengembangkan kemampuan 

logis matematisnya dan pengetahuan serta 

mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir 
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teliti.
122

 Jadi dengan begitu bahwa keccerdasan losi 

matematis dengan perkembangan kognitif saling 

berhubungan, sehingga dalam acuan pengembangan 

kecerdasan logis matematis bisa menggunakan acuan 

perkembangan kognitif anak sesuai yang di tetapkan 

pemerintah. 

Sedangkan untuk memulai kegiatan tersebut guru 

melihat mood anak terlebih dahulu, jika anak memiliki 

mood yang bagus maka akan mudah dalam menyerap 

apa yang di sampaikan dan mudah mengerjakan apa 

yang diperintahkan oleh Ibu guru. Ketika pertama masuk 

anak masih di arahkan sesuai dengan tema karena 

sekarang anak sudah dikatakan mampu dalam bermain 

balok dan sudah biasa membuat bentuk sesuai tema 

maka dari guru memberikan kebebasan pada anak untuk 

membuat bentuk sesuai imajinasi anak setelah selesai 

kemudian menceritakan apa yang anak buat. 

Kegiatan bermain balok dilakukan sesuai dengan 

RPPH agar anak tidak jenuh dengan APE yang begitu 

melulu sehingga dalam satu minggu itu berkemungkinan 

dalam bermain baloknya terdapat dua kali atau bisa lebih 

sesuai dengan keinginan anak agar anak juga senang dan 

enjoy dalam bermain balok tersebut. 
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C. Pembahasan Hasil Peningkatan Kecerdasan Logis-

Matematis Anak Usia Dini Di TK Muslimat NU 001 

Ponorogo  

Dari pelaksaan penelitian yang dilakukan, 

diketahui bahwa banyak perubahan yang terjadi di saat 

pembelajaran kegiatan permainan balok. di aplikasikan 

dalam kegiatan belajar mengajar  khususnya 

pembelajaran kegiatan permainan balok pada anak 

kelompok B di TK Muslimat NU 01 Ponorogo.  

Dari berbagai hasil wawancara dapat di 

simpulkan bahwa dengan bermain balok tersebut anak 

jadi mampu dalam berhitung karena dapat melihat 

secara nyata apa yang di ajarkan oleh gurunya dan juga 

dapat mengerti tentang bentuk-bentuk yang belum 

mereka ketahui serta dapat menyelesaikan masalah 

dengan membentuk apa yang ingin mereka buat sampai 

selesai. Dengan balok dapat memacu semangat anak 

dalam belajar karena selain bentuk yang berbeda-beda 

juga dapat di pergunakan untuk membuat apa yang 

menjadi keinginan anak. Anak juga lebih tertarik 

menggunakan balok karena anak lebih bisa menghitung 

secara nyata tidak hanya di angan sehingga lebih 

memudahkan anak untuk meningkatkan kecerdsasan 

logis matematisnya seperti berhitung, menyebutkan 

nama-nama geometri dan mampu dalam memecahkan 

masalah. Selain itu dengan balok anak dapat 

mengaplikasikan imajinasi dari apa yang di jelaskan 

oleh Ibu guru misalnya membuat petani yang 

sebelumnya di jelaskan oleh Ibu guru bahwa kepala itu 

seperti lingkaran, tangan dan kaki seperti persegi 
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panjang, badan seperti persegi, kemudian untuk topinya 

menggunakan segi tiga dari penjelasan tersebut anak 

kemudian mengaplikasikannya melalui permainan balok 

tersebut sehingga anak memiliki gambaran bahwa petani 

wujudnya kurang lebih seperti itu. Balok memiliki 

banyak bentuk sehingga ketika anak bermain bisa jadi 

apa yang anak buat hampir sama atau miniature dari 

wujud sesungguhnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, 

hasil penelitian tentang Upaya Peningkatan 

Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini di TK Muslimat 

NU 001 Ponorogo yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan kecerdasan logis matematis anak di 

TK Muslimat NU 01 Ponorogo rata-rata sudah 

mampu mengembangkan kecerdasan logis 

matematisnya. Anak sudah mampu dalam 

berhitung, mengenal geometri, dan juga 

memecahkan masalah. 

2. Langkah-langkah dalam bermain balok untuk 

meningkatkan kecerdasan logis matematis meliputi 

tahap berikut (a) menyiapkan balok dan anak 

sebelum bermain balok (b) memberi waktu yang 

cukup untuk anak bermain (c) guru memberikan 

penjelasan sebelum bermain (d) anak bermian 

sesuai dengan imajinasi serta tetap dengan 

pengawasan guru (e) setelah anak bermainguru 

memberikan evaluasi terhadap anak dan member 

kesempatan untuk anak berbicara menjelaskan apa 

yang di buatnya tadi  
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3. Hasil dari pelaksaan penelitian yang dilakukan di 

TK Muslimat NU 01 Ponorogo bahwa kecerdasan 

logis matematis anak usia dini di TK Muslimat NU 

001 Ponorogo meningkat dengan menggunakan 

media bermain balok dan lebih efektif karena 

mendapatkan efek baku dari permainan balok 

tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh  

penulis, ada beberapa saran dan masukan dan 

pertimbangan dalam menggunakan media permainan 

balok untuk meningkatkan kecerdasan logis matematis 

untuk anak usia dini. Adapun saran-saran tersebut 

untuk: 

1. Bagi Pendidik 

Hendaknya dari pendidik lebih ke 

menggunakan media permainan balok karena dengan 

permainan balok anak dapat melihat secara langsung 

bentuk geometri dan penjumlahan sehingga 

kecerdasan logis matematis anak dapat berkembang 

2. Bagi Anak Usia Dini 

Dengan permainan balok anak dapat 

menyalurkan imajinasi dan kreativitas mereka serta 

dapat mlihat secara kongkrit mengenai pengenalan 

geometri yang dapat meningkatkan kecerdasan logis 

matematis anak. 
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3. Bagi Sekolah 

Untuk memberikan sarana berupa permainan 

balok agar anak bisa leluasa dalam bermain balok 

dan mengembangkan imajinasi mereka. 
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