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ABSTRAK 
Upaya Peningkatan Kecerdasan Emosi Melalui Permainan Puzzle Kelompok B 

di TK Aisyiyah Cabang Kartasura Tahun Ajaran 2011-2012 
 

Clarinta Setyo Octaviawati , A520080122, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012, 69 Halaman 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kecerdasan emosi 
melalui permainan puzzle pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak 
Aisyiyah Cabang Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), pada setiap siklusnya terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, observasi (Pengamatan), refleksi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif yaitu 
membandingkan data umum dengan data umum yang lain, dan kemudian secara 
tetap membandingkan kategori dengan kategori yang lainnya. Berdasarkan hasil 
perhitungan tiap siklus tentang peningkatan kecerdasan emosi melalui permainan 
puzzle diperoleh hasil pada prasiklus 18,7%, siklus I 45,1%, siklus II 66,7% dan 
siklus III 78,2%. Dengan demikian upaya peningkatan kecerdasan emosi melalui 
permainan puzzle pada anak kelompok B di TK Aisyiyah Cabang Kartasura 
Sukoharjo tahun ajaran 2011/ 2012 dikatakan berhasil karena keberhasilan yang 
ditargetkan 75% ternyata pada siklus III sudah melebihi dari target yaitu 78,2%. 

 
Kata Kunci : Kecerdasan Emosi, Permainan Puzzle 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan  potensi dirinya untuk memiliki keagamaan, kepribadian, 

kecerdasan, dan keterampilan.  

Dalam standar kompetensi kurikulum 2004 menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Roudhotul Athfal adalah membantu anak 

didik untuk mengembangkan berbagai potensi, baik psikis maupun fisik yang 

meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik 

motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. 

Sedangkan fungsi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Roudhotul Athfal 

(RA) adalah untuk mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, 



mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap perilaku yang baik, 

mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak, 

serta menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Ini berarti bahwa 

Taman Kanak-Kanak dan Roudhotul Athfal merupakan fase transisi bagi anak 

dari konteks pendidikan di lingkungan keluarga menuju konteks pendidikan 

formal di sekolah. Oleh karena itu, semua anak dituntut untuk kreatif dan mandiri 

dengan menggunakan permainan-permainan yang mendidik. Keberadaan Taman 

Kanak-Kanak dan Roudhotul Athfal sangat dirasakan penting guna 

mempersiapkan jenjang selanjutnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi 

anak dalam belajar dan kreatif adalah dengan cara memberikan permainan yang 

bersifat edukatif, yang disebut dengan Alat Permainan Edukatif (APE). APE ini 

sangat penting diberikan kepada anak-anak usia dini dengan harapan dapat 

merangsang perkembangan penalaran, perkembangan sikap, keterampilan 

motorik, maupun kreativitas. 

Kajian Teori  

1. Pengertian Kecerdasan Emosi  

Menurut Daniel Goleman (2002:411) kata emosi berasal dari bahasa 

latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan 

bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi 

berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi 

merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi 

dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat 

mengganggu perilaku intensional manusia. (Prawitasari,1995) 

Istilah “kecerdasan emosional” pertama kali dilontarkan pada tahun 

1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari 

University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional 

yang tampaknya penting bagi keberhasilan. 

Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang 

sering disebut EQ sebagai : 

“himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan 

memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, 



memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing 

pikiran dan tindakan.” (Shapiro, 1998:8). 

Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak 

bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu peranan 

lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi 

dalam pembentukan kecerdasan emosional. 

Sebuah model pelopor lain yentang kecerdasan emosional diajukan oleh 

Bar-On pada tahun 1992 seorang ahli psikologi Israel, yang mendefinisikan 

kecerdasan emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan 

sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam 

mengatasi tuntutan  dan tekanan lingkungan (Goleman, 2000:180). 

2. Faktor Kecerdasan Emosional 

Goleman mengutip Salovey (2002:58-59) menempatkan kecerdasan 

pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang 

dicetuskannya dan memperluas kemampuan tersebut menjadi lima kemampuan 

utama, yaitu : 

a.  Mengenali Emosi Diri 

Menurut Mayer (Goleman, 2002:64) kesadaran diri adalah waspada 

terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila kurang 

waspada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan 

dikuasai oleh emosi.  

b. Mengelola Emosi 

Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci 

menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan 

intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita (Goleman, 

2002:77-78).  

c. Memotivasi Diri Sendiri 

Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang 

berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang 

positif, yaitu antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan diri.  



d. Mengenali Emosi Orang Lain 

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. 

Menurut Goleman (2002:57) kemampuan seseorang untuk mengenali orang 

lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. 

e. Membina Hubungan 

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang 

menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi 

(Goleman, 2002:59). 

3. Pengertian Permainan Puzzle 

Salah satu mainan/alat peraga edukatif yang disukai oleh anak balita 

adalah puzzle. Banyak ahli pendidikan menyarankan orang tua untuk 

memberikan mainan puzzle kepada balita. Bermain puzzle selain 

menyenangkan juga meningkatkan keterampilan anak. Hampir semua sekolah 

Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Playgroup/PAUD) 

menggunakan sarana puzzle sebagai sarana belajar dan bermain. 

Puzzle bisa dimainkan mulai dari usia 12 bulan. Untuk pemula 

mungkin puzzle adalah sesuatu yang kurang menarik untuk anak, padahal 

puzzle bisa memberikan kesempatan belajar yang banyak. Manfaat alat peraga 

ini diantaranya: meningkatkan keterampilan kognitif, meningkatkan 

keterampilan motorik Halus, meningkatkan Keterampilan Sosial, Melatih 

koordinasi mata dan tangan, melatih Logika. 

1) Meningkatkan Keterampilan Kognitif 

Keterampilan kognitif (cognitive skill) berkaitan dengan kemampuan 

untuk belajar dan memecahkan masalah. Puzzle adalah permainan 

yang menarik bagi anak balita karena anak balita pada dasarnya 

menyukai bentuk gambar dan warna yang menarik.  

2) Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus 

Keterampilan motorik halus (fine motor skill) berkaitan dengan 

kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya khususnya tangan 

dan jari-jari tangan. Anak balita khususnya anak berusia kurang dari 



tiga tahun (batita) direkomendasikan banyak mendapatkan latihan 

keterampilan motorik halus.  

3) Meningkatkan Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain. Puzzle dapat dimainkan secara perorangan. Namun puzzle 

dapat pula dimainkan secara kelompok.  

4) Melatih koordinasi mata dan tangan. 

Anak belajar mencocokkan keping-keping puzzle dan menyusunnya 

menjadi satu gambar. Ini langkah penting menuju pengembangan 

ketrampilan membaca. 

5) Melatih Logika 

Membantu melatih logika anak. Misalnya puzzle bergambar manusia. 

Anak dilatih menyimpulkan di mana letak kepala, tangan, dan kaki 

sesuai logika. 

6) Melatih kesabaran. 

Bermain puzzle membutuhkan ketekunan, kesabaran dan memerlukan 

waktu untuk berfikir dalam menyelesaikan tantangan. 

7) Memperluas pengetahuan. 

Anak akan belajar banyak hal, warna, bentuk, angka, huruf. 

Pengetahuan yang diperoleh dari cara ini biasanya mengesankan bagi 

anak dibandingkan yang dihafalkan. 

Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini memerlukan evaluasi awal untuk mengetahui penyebab 

kurangnya kecerdasan emosi anak yang dapat digunakan untuk melengkapi kajian 

teori yang ada dan untuk menyusun perencanaan tindakan yang tepat dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan emosi anak TK melalui bermain puzzle. 

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan emosi anak, diperlukan metode 

pengajaran yang tepat dan kreatif. Selain itu juga dapat mengetahui sejauh mana 

anak mengenal permainan yang dilakukan setiap hari. Secara skematis kerangka 

berpikir dapat di tunjukan sebagai berikut, Skematis Kerangka Berpikir Tindakan 

Penelitian: 



 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Menurut Suryabrata (1991: 75) hipotesis penelitian adalah Jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian yang masih diuji secara empiris. 

Berdasarkan permasalahan dan teori di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: Dengan permainan puzzle dapat meningkatkan kecerdasan emosi anak di 

TK Aisyiyah Cabang Kartasura kelompok B tahun ajaran 2011-2012. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Seting Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah TK Aisyiyah 

Cabang Kartasura yang menjadi subjek adalah guru dan anak didik. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa TK kelompok B dengan 

jumlah siswa semua baik laki-laki atau perempuan dijadikan sebagai 

subyek penelitian. 

3. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian direncanakan dalam waktu empat bulan, yakni 

mulai bulan Desember 2011 sampai dengan April 2012.  

 

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan (action research) yaitu 

model penelitian dengan melakukan tindakan, karena dilakukan di dalam kelas 

maka sering disebut "classroom action research" atau classroom research 

Tindakan penelitian Rencana tindakan Masalah 

kecerdasan 

emosi anak yang 

rendah Peningkatan 

kecerdasan emosi 

anak melalui 

permainan puzzle 



yang diterjemahkan dengan istilah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 

penelitian pendidikan, action research tidak hanya terbatas pada ruang kelas 

saja, melainkan dimana saja guru bekerja atau melakukan pembelajaran. 

 

C. Prosedur Penelitian  

Menurut Arikunto (2006: 16-20) model penelitian tindakan kelas 

adalah: secara garis besar terdapat empat tahapan yang harus dilalui, yaitu  

(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi. 

1. Pengamatan atau observasi 

Pengamatan berperan dalam upaya perbaikan praktek profesional 

melalui pemahaman yang lebih baik. Peneliti melakukan pengamatan dan 

mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung.  

2. Refleksi 

Refleksi mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil 

pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dari 

proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus 

berikutnya. Hopkins (1993) dalam Arikunto (2007: 80). 

3. Evaluasi 

Kegiatan ini sebagai proses pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian informasi sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan  

tindakan. Evaluasi diarahkan pada penemuan bukti-bukti dari 

peningkatan kreativitas anak melalui bermain mengunting dan 

menempel.  

Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahapan adalah 

sebagaimana bagan berikut: 

 

 

 

 



Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan  Perencanaan 

Tindakan I 

Tindakan I 

Pengamatan/ 
pengumpulan 

data I 

 

Refleksi  I 

Permasalahan 
Baru Hasil 
Refleksi I 

Perencanaan 
Tindakan II 

Tindakan II 

Pengamatan/ 

Pengumpulan 

Data II 
Refleksi  II 

Permasalahan 

sudah 

terselesaikan  

Apabila Siklus II sudah atau mencapai 

tujuan, maka tidak dilanjutkan pada 

siklus berikutnya 



D. Jenis Data 

Data dalam penelitian ini adalah informasi tentang proses 

pengembangan motorik halus anak. Untuk memperoleh informasi tentang 

peningkatan kecerdasan emosi anak dapat diobservasi melalui indikator 

yang di kemukakan sebagai berikut: 

a. Kemampuan anak mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain 

b. Kemampuan anak memotivasi diri sendiri 

c. Kemampuan anak mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan 

orang lain. 

Sumber data merupakan subyek dari mana data itu diperoleh. 

Arikunto (1989: 144) Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari 

3 sumber yaitu, 

a. Tempat penelitian dan peristiwa  

TK Aisyiyah Cabang Kartasura tahun ajaran 2011/2012 

kelompok B masih banyak anak yang belum mampu meningkatkan 

kecerdasan emosinya. 

b. Responden 

Responden yang terdapat dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri serta serta guru kelas kelompok B TK Aisyiyah Cabang Kartasura 

tahun ajaran 2011/2012 dan orang tua murid. 

c. Dokumen  

Dokumen yang berupa RKH (Rencana Kegiatan Harian) yang 

dibuat oleh peneliti dan guru kelas kelompok B di TK Cabang Kartasura, 

serta silabus yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Hasil pengamatan dan 

wawancara. 

5. Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adaah observasi atau pengamatan dan dokumentasi. 

 

 

 



a. Pengamatan atau Observasi 

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis Suharsimi Arikunto 

(1998: 28).  

b. Wawancara  

Menurut Nawawi dan Martini (1992: 98) interview adalah data 

yang dipergunakan dalam komunikasi tersebut yang berbentuk sejumlah 

pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari 

informasi (interviewer  atau information) yang dijawab secara lisan pula 

oleh responden atau interview.  

c. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi (2006: 231) yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode 

dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya Arikunto (2002: 231).  

 

6. Instrumen Penelitian  

a. Defenisi Operasional Variabel 

1) Kecerdasan Emosi  

Himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan 

kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan 

pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan 

informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. 
2) Permainan Puzzle 

Permainan puzzle adalah bentuk permainan yang atraktif, 

edukatif dan menyenangkan. Model permainan ini bisa dalam bentuk 

program yang diaplikasikan dalam computer namun yang paling 

banyak adalah dalam bentuk benda sehingga setiap anak bisa bermain 

puzzle. Permainan tersebut telah sangat dirasakan manfaatnya sebagai 



sarana pembelajaran bagi guru khususnya untuk pembelajaran anak 

usia dini. 

b. Pengembangan Instrumen 

Instrumen penelitian dikembangkan oleh peneliti bersama guru 

kelas dengan menjaga validitas isi. Dilaksanakan melalui observasi dan 

wawancara. Dalam observasi, peneliti dan guru kelas menggunakan 

pedoman observasi, yaitu: 

a. Observasi tindak mengajar 

b. Observasi tindak belajar yaitu bermain puzzle 

c. Keterangan tambahan yang berkaitan dengan tindak mengajar maupun 

tindak belajar yang belum tersaji. 

G. Indikator Pencapaian 

Untuk menentukan keberhasilan dan keefektifan penelitian ini, maka 

dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. 

Adapun indikator keberhasilan dalam kecerdasan emosi anak ini adalah:  

a. Berbuat baik terhadap sesama teman 

b. Menunjukkan perasaan senang, sedih, antusias 

c. Mau memberi dan meminta maaf  

d. Bersedia bermain dengan teman sebaya dan orang dewasa 

Pada penelitian ini indikator pencapaian adalah apabila sudah 

tercapai minimal 75% dari kriteria ketuntasan yang telah ditentukan. 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang ingin dicapai dalam penelitian, 

berikut dijabarkan hasil penelitian peningkatan kecerdasan emosi anak melalui 

permainan puzzle pada TK Aisyiyah Cabang Kartasura Tahun pelajaran 

2011/2012. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus dan tiap 

siklus dilaksanakan dalam empat tahap yang meliputi : 

1. Tahap perencanaan 

2. Tahap pelaksanaan tindakan 



3. Tahap observasi 

4. Tahap refleksi. 

Dan masing-masing siklus dilaksanakan dalam tiga pertemuan dengan alokasi 

waktu 60 menit. 

Sebelum melaksanakan penelitian siklus I, peneliti melakukan survey 

awal untuk mengetahui kondisi yang ada di TK tersebut. Berdasarkan survey 

awal dinyatakan bahwa kecerdasan emosi anak TK Aisyiyah Cabang 

Kartasura masih tergolong sedang. Hal ini perlu dilakukan suatu tindakan 

untuk meningkatkan dan merubah kondisi tersebut. 

Pada siklus I mendiskripsikan pembelajaran peningkatan kecerdasan 

emosi melalui permainan puzzle ternyata masih terdapat kelemahan dalam 

pelaksanaannya. Kelemahannya terletak pada jumlah puzzle yang tidak 

seimbang, sehingga anak berebut dengan temannya karena ingin segera 

mempraktekkan permainan tersebut. Persoalan ini membuat capaian pada 

siklus I tidak maksimal, sehingga masih banyak didapati anak yang belum 

bisa mempraktekkan permainan tersebut. 

Pada siklus II, pembelajaran lebih baik karena masing-masing anak 

telah memegang sendiri alat permainannya sehingga tidak ada yang berebut 

dan warna maupun bentuk juga ditambah. Hal ini membuat permainan 

semakin hidup dan kelas semakin terkondisikan dengan baik. Hasilnya dapat 

dirasakan baik oleh guru atau peneliti termasuk siswa sendiri. Dengan 

permainan puzzle ini anak dapat mengikuti pembelajaran sampai selesai. 

Karena metodenya permainan, maka tanpa terasa anak telah menyelesaikan 

pembelajaran pada hari itu tanpa kebosanan dan kejenuhan. Secara umum 

anak merasa nyaman dan emosi anak dapat terfokus kepada pembelajaran 

yang sedang berlangsung. 

Pada siklus III walaupun metode pembelajaran yang digunakan sama 

dengan siklus II, namun anak telah terbiasa dengan permainan puzzle 

sehingga hasil yang didapatkan lebih optimal. Hal ini dilakukan karena 

dirasakan penerapan pada siklus II telah baik sehingga pada siklus III tidak 

membuat metode pembelajaran baru dan hanya mengulang siklus 



sebelumnya. Namun demikian hasil yang didapatkan meningkat. (Data pada 

lampiran 5) 

Pada penelitian ini indikator pencapaian adalah apabila sudah tercapai 

minimal 75% dari kriteria ketuntasan yang telah ditentukan.  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian diketahui terjadi peningkatan kecerdasan emosi 

anak dengan permainan puzzle. Hal ini dapat disimpulkan sebelum tindakan 

sebesar 18,7 %, dilanjutkan pada siklus I meningkat 45,1% dan ditutup pada  

siklus II meningkat menjadi 66,7% dan penelitian ini ditutup pada siklus III 

dengan peningkatan 78,2 % dan menutup dari penelitian ini karena telah 

menyelesaikan indikator yang ditentukan. 

Peningkatan lain dengan permainan tersebut proses pembelajaran lebih 

terasa hidup, anak tidak mudah bosan dan guru dalam penyampaiannya pun 

juga lebih baik. Kondisi emosi anak dapat terfokus pada permainan dan mampu 

membuat anak lebih bergairah, sehingga emosi tidak terbuang untuk hal-hal 

yang tidak perlu seperti keluar ruangan, main sendiri dengan temannya dan 

lain-lain. 

 

Implikasi  

1.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan permaianan puzzle emosi 

anak terfokus pada pembelajaran dan tidak bermain-main dengan 

kemauannya sendiri. 

2. Hasil penelitian ini juga secara umum dapat dijadikan sebagai masukan 

para guru setelahnya dalam menggunakan dan memanfaatkan metode 

pembelajaran yang akan dilangsungkan. 

3. Keuntungan yang diperoleh dalam permainanan puzzle ini adalah anak 

merasa senang dan dalam proses pembelajarannya tidak merasa terbebani. 
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