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                                                               BAB I 

                                                    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan perkembangan 

dalam perwujudan diri individu terutama bagi pembangunan bangsa dan Negara. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 menyatakan 

bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya profesi peserta didik 

menjadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Pada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk 

menciptakan generasi yang berkualitas, masyarakat sangat mengharapkan adanya 

pendidikan yang memadai untuk putra putrinya, terlebih pada saat mereka berada 

dalam tataran usia dini. Pentingnya pendidikan anak usia dini telah menjadi 

perhatian internasional. 

Dewasa ini, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi isu 

hangat dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang terdiri 

dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Mengengah dan 

Pendididkan Tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistematik. 

PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan atau informal. 
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PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), 

Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur 

pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan 

Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan 

informal berbentuk pendidikan keluarga dan diselenggarakan oleh lingkungan 

masyarakat dimana ia tinggal. 

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman 

Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lainnya yang sederajat. 

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan lembaga yang memberikan layanan 

pendidikan kepada anak usia dini pada rentangan usia 4-6 tahun. Para pendidik di 

lembaga ini harus dapat memberikan layanan secara profesional kepada anak 

didiknya dalam rangka peletakan dasar ke arah pengembangan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan, agar anak didiknya mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkugnan serta mempersiapkan diri mereka untuk memasuki pendidikan 

dasar. 

Berdasarkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 muatan Kurikulum TK 

meliputi bidang pengembangan pembiasaan dan kemampuan dasar. Bidang 

pengembangan pembiasaan meliputi aspek perkembangan moral dan nilai-nilai 

agama, aspek perkembangan sosial emosional dan kemandirian. Pengembangan 

kemampuan dasar mencakup kemampuan berbahasa, kognitif, dan fisik motorik. 

Pada dasarnya setiap anak dianugrahi kemampuan yang bermacam-macam 

salah satunya yaitu kemampuan kognitif. Perlunya peningkatan kemampuan 
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kognitif anak bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk dapat 

mengolah perolahan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif 

pemecahan masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika 

matematikanya dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta mempunyai 

kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokkan serta mempersiapkan 

pengembangan kemampuan berpikir teliti. 

Lingkup perkembangan kognitif meliputi pengetahuan umum dan seni, 

konsep bentuk warna, ukuran dan pola, konsep bilangan, lambang bilangan dan 

huruf. Anak usia 5-6 tahun dalam tingkat pencapaian perkembangan kognitif 

antara lain suka bereksplorasi untuk memenuhi rasa ingin tahunya, sering 

bertanya tentang berbagai fenomena melalui ujicoba, selain itu anak juga suka 

mengklasifikasikan berbagai benda berdasarkan warna, ukuran, jenis dan lain-lain 

serta gemar berhitung. Kemampuan kognitif dapat dikembangkan melalui banyak 

cara. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mengasah kemampuan kognitif 

anak, namun tentu hal ini harus disesuaikan dengan usia perkembangan dan 

pertumbuhan anak. 

TK 04 Kebak Jumantono, Karangannyar merupakan salah satu lembaga 

PAUD formal yang berbasis pertiwi (salah satu yayasan yang dimiliki oleh 

Kelurahan atau Desa). Fakta kemampuan kognitif anak belum mampu 

menemukan bermacam-macam alternalif pemecahan masalah, anak belum 

mampu mengembangkan kemampuan logiko matematikanya, pengetahuan ruang 
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dan waktu, anak belum mampu memilah-memilih, mengelompokkan benda 

dengan berbagai cara, memasangkan benda sesuai dengan pasngannya.  

Dalam penerapan pembelajaran di TK 04 Kebak Jumantono dilaksanakan 

didalam kelas dengan sistem klasikal, dengan metode ceramah dan hanya 

menggunakan alat peraga gambar atau buku yang membuat anak mudah jenuh 

dalam mengikuti pembelajaran. Kemampuan kognitif anak dalam mengenal 

konsep angka jika di acak anak binggung, meletakkan kepingan puzzle yang 

sesuai dengan letaknya anak binggung. Dalam penyampaian materi jarang sekali 

menggunakan alat peraga, karena guru beranggapan terlalu merepotkan dan 

banyak membutuhkan aktivitas ekstra. Sehingga anak dalam menerima materi 

yang disampaikan merasa bosan dan tidak berminat. Sebagai seorang pendidik, 

seharusnya mampu berkreasi dan memperhatikan minat serta kebutuhan anak agar 

kegiatan pembelajaran optimal. Kemampuan kognitif sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, jika kemampuan kognitif anak rendah, maka anak akan 

mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya sehari-hari 

yang membutuhkan kemampuan kognitif dan akan berdampak negatif bagi anak  

dalam kehidupan dewasanya kelak.  

Pendidik harus benar-benar bisa memilih alat peraga pembelajaran yang 

sesuai dengan kegiatan belajar, efektif dan menyenangkan bagi anak didik agar 

mereka tidak merasa bosan dalam belajar. Suatu pembelajaran berhasil jika apa 

yang digunakan dapat dimengerti oleh anak dan dapat menstimulasi kemampuan 

anak. 
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Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin mengadakan 

penelitian  di TK 04 Kebak berjudul  Upaya peningkatan kemampuan kognitif 

anak melalui alat peraga puzzle di TK 04 Kebak Kecamatan Jumantono 

Kabupaten Karanganyar Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

masalah dalam kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. 

1. Kemampuan kognitif anak masih rendah (kurang mampu memecahkan 

masalah sederhana dan sebagainya). 

2. Saat pembelajaran anak mengalami kejenuhan. 

3. Guru tidak menggunakan media yang menarik bagi anak saat pembelajaran. 

4. Guru tidak menggunakan metode yang menyenangkan saat pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan, dan aktivitas, penelitian ini 

hanya membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan kognitif di batasi pada pengetahuan umum dan sains yaitu 

menyusun kepingan puzzle menjadi bentuk utuh 12 keping. 

2. Permainan puzzle yaitu permainan di dalam kelas dengan menyusun kepingan 

puzzle sehingga menjadi bentuk utuh (buah, sayur, dll sebanyak 12 keping). 
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D. Rumusan Masalah  

Dari uraian yang telah disampaikan di atas maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  Apakah  melalui penggunaan alat 

peraga puzzle dapat meningkatkan kemampuan kognitif  anak TK 04 Kebak 

Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar  semester I tahun pelajaran  

2011/2012?.  

 

E. Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Secara umum penelitian ini  untuk meningkatkan kemampuan kogitif  anak 

taman kanak-kanak  melalui penggunaan alat peraga puzzle dalam 

pembelajaran. 

2. Secara Khusus  penelitian ini untuk mengetahui  peningkatan kemampuan 

kognitif melalui  penggunaan alat peraga puzzle dalam  pembelajaran pada 

anak TK Pertiwi 04 Kebak Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar  

semester I tahun pelajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini  bermanfaat  untuk  masukan  ilmu pengetahuan  dalam  

pembelajaran di taman kanak-kanak khususnya dalam menggunakan alat 

peraga puzzle   untuk meningkatkan kemampuan kognitif  anak . 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak 

1) Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anak untuk belajar 

bersama sehingga memudahkan anak meningkatkan kemampuan 

kognitif  anak. 

2) mengefektifkan dan mendalami penggunaan alat peraga puzzle 

dalam meningkaktkan kemampuan kognitif. 

b. Bagi Guru 

1) Untuk memberi masukan kepada guru untuk meningkatkan kreatifitas 

dan mendorong dalam meningkatkan kinerja guru. 

2) Menambah kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang 

inovatif, efektif dan menyenangkan. 

3) Mengatasi permasalahan pembelajaran di taman kanak kanak 

c. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan suasana belajar yang 

efektif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

2) Pengaplikasian teori yang telah diperoleh dimungkinkan semangat 

kerja warga sekolah semakin tinggi dan efisien.  

d. Bagi Peneliti Lain 

 Penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk mengadakan 

penelitian yang sejenis meskipun tempat, waktu dan objek berlainan. 

e. Bagi Pengambil Kebijakan 
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Penelitian ini dapat digunakan  untuk menambah sarana dan 

prasarana kegiatan belajar mengajar utamanya pemberian bantuan alat 

peraga edukatif dan pelatiahan tenaga edukatif agar memiliki kemampuan 

dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. 

 

 

 

 

 

 


