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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejatinya, setiap anak dilahirkan cerdas dengan membawa potensi dan 

keunikan masing-masing. Seperti halnya masing-masing anak memiliki 

kecerdasan matematis logis. Dapat diartikan bahwa kecerdasan matematis 

logis menurut Gardner adalah kemampuan penalaran ilmiah, perhitungan 

secara matematis, berpikir logis, penalaran induktif/deduktif, dan ketajaman 

pola-pola abstrak dan hubungan-hubungan (Suyono dan Hariyanto, 2014, 

Belajar dan Pembelajaran, hlm.12). Sehingga anak memiliki kemampuan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan matematika sebagai 

solusinya, atau setidaknya anak dapat memahami pembelajaran matematika 

yang diberikan. 

Dalam perkembangannya, masih banyak anak yang belum memahami 

pelajaran matematika dengan baik, dimana salah satu bukti nyatanya adalah 

anak sulit untuk mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan. Hal 

tersebut berhubungan dengan kecerdasan matematis masing-masing individu. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas 4 SDN Serua Indah 1, ternyata 

masih ada siswa yang tidak dapat mengerjakan soal untuk materi bilangan 

berpangkat. Oleh karena itu, untuk mensiasati kecerdasan matematika siswa 

dalam kemampuan menghitung bilangan berpangkat, guru harus memberikan 

upaya atau inovasi dalam pembelajaran yang menarik minat siswa tersebut 

dan juga mampu menjelaskan materi bilangan berpangkat tersebut dengan 

mudah. Dalam hal ini akan dibuktikan dengan media permainan lego bricks. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan 

mengadakan penelitian tentang upaya peningkatan kecerdasan matematika 

siswa kelas 4 SD dalam kemampuan mengolah pecahan yang berjudul: 

”Penerapan Lego Bricks dalam Pembelajaran Sebagai Strategi untuk 

Meningkatkan Kecerdasan Matematis Siswa dalam Menghitung Bilangan 

Berpangkat”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan suatu masalah yang ada yaitu, “Apakah lego bricks dapat 

meningkatkan kecerdasan matematis siswa kelas 4 SD dalam kemampuan 

menghitung bilangan berpangkat?”. 

 

1.3 Tujuan 

Sesuai dengan masalah yang diangkat di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan kecerdasan matematis siswa kelas 4 

SD dalam menghitung bilangan berpangkat setelah menggunakan lego bricks. 
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1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh semua kalangan, 

terutama untuk disiplin ilmu pendidikan dalam bagaimana cara pengajaran 

yang diterapkan untuk meningkatkan kecerdasan matematis siswa kelas 4 SD 

dalam mengolah bilangan berpangkat melalui metode permainan lego bricks. 

 

1.5 Luaran 

1) Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Nasional. 

2) Seminar Nasional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Kajian Pustaka 

1. Pengertian Kecerdasan Matematis 

Kecerdasan logika matematis merupakan salah satu kecerdasan 

yang terdapat dalam kecerdasan multiple intelegences.Kecerdasan 

matematis-logis adalah kecerdasan yang melibatkan keterampilan 

mengolah angka dengan baik dan atau kemahiran menggunakan penalaran 

atau logika dengan benar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada 

hubungan logis, hubungan sebab akibat, dan logika-logika lainnya. Proses 

yang digunakan dalam kecerdasan matematis-logis ini antara lain 

klasifikasi (penggolongan/pengelompokan), pengambilan kesimpulan dan 

perhitungan. 

Menurut Prasetyo dan Andriyani (2009), kecerdasan logika-

matematika diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan angka, 

berpikir logis untuk menganalisa kasus atau permasalahan dan melakukan 

perhitungan sistematis.Sementara menurut Yus (2011: 71), kecerdasan 

logika matematis  untuk memahami dasar-dasar operasional yang 

berhubungan dengan angka dan prinsip-prinsip serta kepekaan melihat 

pola dan hubungan sebab akibat dan pengaruh. Oleh karena itu, dapat 

disimpukan bahwa kecerdasan logika matematika adalah kemampuan 

untuk memahami dasar-dasar operasional, berpikir logis untuk 

menganalisa suatu kasus atau permasalahan dan melakukan perhitungan 

sistematis.  

 

2. Definisi Lego Bricks 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lego adalah 

permainan bongkar plastik. Sedangkan dalam definisinya lego merupakan 

sejenis alat permainan bongkah plasterk kecil yang terkenal di dunia, 

khususnya di kalangan anak-anak hingga remaja, baik laki-laki ataupun 

perempuan. Bongkahan serta kepingan lain pada lego dapat disusun 

menjadi model apa saja, seperti bangunan, kota, mobil, patung, kapal, 

pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, bahkan robot pun dapat dibuat. 

Ada beragam jenis lego, mulai dari lego dasar atau lego bricks (batu bata), 

lego creator yang dapat menjadikan anak kreatif dalam membuat benda-

benda yang ada di imajinasinya, hingga lego karakter atau minifigure lego 

yang kepingannya sangat kecil dan melatih ketelitian anak untuk 

merangkai dan menjadikannya seperti karakter yang ia inginkan. Semua 

jenis lego memiliki banyak manfaat. Namun, ada satu jenis lego yang 

dapat digunakan untuk membantu anak belajar matematika, yaitu lego 

bricks atau mungkin yang lebih dikenal dengan lego batu bata. 
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Lego bricks adalah sebuah mainan plastik yang berwarna-warni 

dan dapat  dan dibongkar dengan berbagai macam cara. Lego bricks sangat 

cocok untuk anak karena sifat dari permainan ini adalah bongkar dan 

pasang, hal itu sesuai dengan rasa ingin tahu anak. Dimana mereka selalu 

mencoba menemukan hal-hal baru untuk dicoba. Lego bricks sendiri juga 

merupakan sebuah alat untuk membentuk karakter dan kemampuan 

motorik kepada individu yang memainkannya. Lego bricks adalah sarana 

belajar yang tepat bagi anak. 

3. Definisi Bilangan Berpangkat 

Menurut Suyono (2013, 71), bilangan berpangkat adalah apabila 

sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf a kemudian bilangan 

bulat dilambangkan dengan huruf n, maka bilangan berpangkat dapat kita 

tuliskan menjadi a
n 

(a pangkat n) yang mana merupakan perkalian 

bilangan a secara berulang sebanyak n faktor. Bilangan berpangkat dapat 

dinyatakan dengan rumus di bawah ini: 

 
 

4. Pembelajaran Bilangan Berpangkat Melalui Permainan Lego Bricks 

Hakikat belajar matematika adalah suatu aktivitas manusia untuk 

memahami arti dan hubungan-hubungan serta simbol-simbol yang 

kemudian diterapkan pada situasi nyata yang menyenangkan (Hamzah B. 

Uno, 2010, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran: Sebuah Konsep 

Pembelajaran Berbasis Kecerdasan, hlm.110). Belajar matematika bagi 

para siswa merupakan alat untuk menyampaikan informasi melalui 

persamaan-persamaan atau tabel pembelajaran matematika. 

Dalam pelaksanaannya, menurut siswa pembelajaran matematika 

merupakan pembelajaran yang tidak sederhana, terlalu sulit atau bahkan 

menakutkan sehingga menyebabkan matematika tidak mudah dipelajari 

dan banyak siswa yang tidak tertarik yang pada akhirnya siswa tidak 

menyukai pembelajaran matematika. 

Begitupula dalam pembelajaran bilangan berpangkat, dimana siswa 

mengalami kesulitan dalam menghitung hasil dari bilangan berpangkat 

tersebut. Hal itu bisa terjadi dikarenakan kurang mampunya siswa dalam 

perkalian dan pemahaman siswa terhadap konsep dari bilangan berpangkat 

itu sendiri. Hal lain yang mempengaruhi adalah peran guru dalam 
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menjelaskan materi tersebut. Padahal, guru merupakan variabel yang 

paling mempengaruhi dalam proses perancangan sebuah pembelajaran. 

Sebuah alternatif pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menarik 

minat siswa untuk memperlajarinya merupakan hal yang harus disiasati 

guru untuk menunjang keberhasilan siswa dalam memahami materi-materi 

yang diberikan. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pada dasarnya, subyek penelitian ini adalah salah seorang siswa kelas 

4 di SDN Serua Indah 1, akan tetapi untuk keefektifan pelaksanaannya akan 

dilakukan di dua tempat, yakni di kelas dan  di rumah siswa tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan agar tidak terlalu mengambil waktu siswa tersebut 

ketika disekolah dan tidak mengganggu proses KBM yang ada di kelas 

tersebut. Kemudian, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 

hingga Juni 2017. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan 

jadwal mata pelajaran di sekolah dan jadwal siswa belajar dirumah. 

3.2 Metode Penelitian 

Peneliti memilih menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian ini dapat digunakan 

untuk memahami karakter dan kesulitan siswa bersangkutan mengenai materi 

bilangan berpangkat tersebut, misalnya dengan wawancara mendalam dan 

diskusi kecil bersama informan dan siswa tersebut sehingga akan ditemukan 

pola-pola yang jelas. 

3.3 Desain Penelitian 

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui 

tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun 

secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Ada empat tahap 

yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian, yaitu: 

a. Tahap Pra-lapangan  

Pada tahap pra-lapangan merupakan tahap penjajakan lapangan. Ada lima 

langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian  

Pada tahap ini, peneliti membuat usulan penelitian atau proposal 

penelitian yang sebelumnya didiskusikan dengan dosen pembimbing 

dan mahasiswa. Pembuatan proposal ini berlangsung sekitar satu 

bulan melalui diskusi yang terus-menerus dengan dosen pembimbing 

dan mahasiswa. 

2. Memilih lapangan penelitian  

Peneliti memilih dua tempat penelitian, yaitu di kelas dan di rumah 

dari siswa tersebut, agar penelitian dapat berjalan secara efektif tanpa 

banyak mengambil waktu siswa belajar dikelas dan mengganggu 

kegiatan KBM yang berlangsung. 
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3. Menjajaki dan Menilai Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang 

situasi pembelajaran matematika dan khususnya pada materi bilangan 

berpangkat siswa tersebut. Hal seperti ini dilakukan agar peneliti lebih 

siap terjun ke lapangan serta untuk menilai keadaan, situasi, latar 

belakang dan konteksnya sehingga dapat ditemukan dengan apa yang 

dipikirkan oleh peneliti. 

4. Memilih dan Memanfaatkan Informan 

Pada tahap ini peneliti memilih dua orang informan. Informan 

pertama merupakan guru yang benar-benar tahu dan terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut, yakni wali kelas siswa. Kemudian,  

informan kedua adalah orang tua siswa yang benar-benar tahu 

kegiatan belajar siswa dan perkembangan siswa dirumah. Keterangan 

yang diberikan oleh para informan tersebut dimanfaatkan peneliti 

untuk melancarkan pengumpulan data penelitian. 

5. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu atau kebutuhan 

yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.  

 

b. Tahap Lapangan  

Dalam tahap ini dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri  

Tahap ini selain mempersiapkan diri, peneliti harus memahami latar 

penelitian agar dapat merumuskan masalah.  

2. Memasuki Lapangan 

Pada saat sudah masuk ke lapangan peneliti menjalin hubungan yang 

akrab dengan subyek penelitian dengan menggunakan tutur bahasa 

yang baik, akrab serta bergaul dengan mereka dan tetap menjaga etika 

pergulan dan norma-norma yang berlaku di dalam lapangan penelitian 

tersebut. 

3. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

Dalam tahap ini peneliti mencatat data yang diperolehnya ke dalam 

field notes, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi, 

pengamatan atau menyaksikan sendiri situasi tersebut.  

 

c. Tahap Analisa Data 

Analisa data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat 

memudahkan dalam menentukan tema yang sesuai dengan data. Pada 

tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan, 

diklasifikasikan dan analisa dengan komparasi konstan.  
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d. Tahap Penulisan Laporan  

Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga 

dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil 

penulisan laporan. Penulisan laporan yang sesuai dengan prosedur 

penulisan yang baik karena menghasilkan kualitas yang baik pula 

terhadap hasil penelitian.  

  

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah seorang siswa 

kelas 4 di SDN Serua Indah 1. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini 

peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah 

mendalam, jelas dan spesifik. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono 

(2012:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti 

memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik 

pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan 

mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu 

dengan mengamati proses pembelajaran matematika di kelas dan kegiatan 

belajar siswa dirumah. 

b. Wawancara 

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama 

dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara 

mendalam (in-depth interview). Namun disini peneliti memilih melakukan 

wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman 

pribadi. 

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin 

kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum 

dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau 

memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas 

mengenai topik penelitian. 
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c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2012:240), dikumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, 

video, serta data-data mengenai situasi belajar Matematika anak autis. 

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan 

dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto dan video. 

 

3.6 Teknik Analisis Data dan Triangulasi 

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam 

dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan 

mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis 

data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara 

memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, 

kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada 

direkaman tersebut. 

Selain itu analisis data juga dilakukan dengan membandingkan hasil 

pengamatan pada siklus I dan II yang telah dilakukan, untuk mencari apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan matematis siswa 

tersebut setelah menggunakan media pembelajaran lego bricks. 

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, 

selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan 

reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, 

yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai 

dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu 

sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan 

bahasa informan. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:241), triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi ini meliputi 

triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data/analisis. 

a) Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross-check data dengan fakta 

dari sumber lainnya. Triangulasi ini dilakukan dengan cara mencari 

orang-orang yang terlibat dalam proses penelitian ini yaitu guru dan anak 

autis cara observasi. 

b) Triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode 

dalam pengumpulan data. Selain menggunakan metode wawancara 

mendalam (indepth-interview) terhadap informan, juga dilakukan 

observasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. 
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Triangulasi data/analisis dilakukan dengan cara meminta umpan balik 

dari informan yang berguna untuk alasan etik serta perbaikan kualitas 

laporan, data, dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Untuk tiangulasi 

data, peneliti mengecek kembali jawaban yang diberikan informan dengan 

cara menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada informan untuk 

memastikan kebenaran jawaban. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 Anggaran Biaya 

 

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 

1 Peralatan penunjang Rp 3.450.000 

2 Bahan habis pakai Rp 1.380.000 

3 Perjalanan Rp     346.000 

4 Lain-lain Rp  1.300.000 

Jumlah Rp 6.760.000 

 

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

 

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P 

No. Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 

1 
Penyusunan 

Proposal                                 

2 
Penyusunan 

Penelitian                                 

3 Penentuan Sampel       q                         

4 
Penentuan Analisis 

Data                                 

5 Penyusunan Laporan                                 

6 
Penyempurnaan 

Penelitian                                 
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