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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan kepada anak 

sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan memberikan 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan yang lebih 

lanjut. Salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini adalah Taman 

Kanak-Kanak dan Roudhotul Athfal yang merupakan pendidikan formal. 

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, 
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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. 

Alat Permainan Edukatif sangat disukai oleh anak-anak usia dini 

ataupun anak-anak TK yang oleh guru atau pendidiknya dengan 

menggunakan metode bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Salah 

satunya adalah dengan permainan puzzle. Permainan puzzle akan merangsang 

kecerdasan emosi anak dan merangsang kecerdasan visual melalui penataan 

warna dan pola. Untuk itu, guru atau pendidik sangat penting untuk membuat 

Alat Permaianan Edukatif yang akan membuat anak kreatif. Karena pada 

dasarnya manusia itu diciptakan sudah memiliki potensi kreatif sejak awal. 

Dengan potensi kreativitas alami yang dimiliki anak, maka mereka senantiasa 

membutuhkan aktivitas dengan ide-ide yang kreatif. Ide-ide kreatif itu 
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muncul dan dilakukan anak pada saat bermain. Setiap anak memiliki potensi 

kreatif yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lain, maka hampir 

dipastikan setiap anak memiliki irama bermain yang berlainan sesuai dengan 

perkembangan si anak itu sendiri. Umumnya semakin besar fantasi yang bisa 

dikembangkan oleh anak dari sebuah mainan atau permainan, ia akan lebih 

lama dan asyik dalam bermain dan di sinilah letaknya proses kreatif 

berlangsung.  

Dalam mengembangkan kreativitas anak melalui kegiatan bermain, 

diharapkan seorang guru atau pendidik dapat memberi motivasi, 

membimbing, mengarahkan, dan menemani anak untuk melakukan 

aktivitasnya dengan puzzle. Namun, perlu disadari bahwa kretaivitas itu tetap 

dalam koridor nilai-nilai sosial budaya yang dapat diterima oleh semua. Hal 

itu karena kreativitas yang diinginkan yaitu yang bermakna bagi kehidupan 

anak selanjutnya serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bersama. 

Bertitik tolak pada pengertian di atas, maka penelitian ini berupaya 

untuk membuat suatu upaya guru dalam meningkatkan kecerdasan emosi 

anak melalui permainan puzzle. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah melalui permainan puzzle 

memasangkan kepingan berupa potongan-potongan gambar dapat 

meningkatkan kecerdasan emosi anak seperti belajar memecahkan masalah, 
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mengasah ketekunan anak, dan membantu anak secara aktif mengembangkan 

kemampuan membuat kesimpulan di TK Aisyiyah Cabang Kartasura tahun 

pelajaran 2011-2012. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut di atas 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah permainan puzzle di TK Aisyiyah Cabang Kartasura dapat 

meningkatkan kecerdasan emosi anak? 

2. Bagaimana penerapan permainan puzzle memasangkan kepingan berupa 

potongan-potongan gambar dapat meningkatkan kecerdasan emosi anak di 

TK Aisyiyah Cabang Kartasura? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, 

maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosi anak melalui permainan puzzle. 

2. Tujuan khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui peningkatan kecerdasan emosi anak melalui permainan 

puzzle pada kelompok B TK Aisyiyah Cabang Kartasura. 
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b. Mengetahui penerapan permainan puzzle memasangkan kepingan 

berupa potongan-potongan gambar dapat meningkatkan kecerdasan 

emosi anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan dalam 

dunia pendidikan anak usia dini baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan 

sebagai masukan dalam bidang pendidikan khususnya anak usia dini  

serta kepada masyarakat luas. 

b. Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang akan 

datang yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, yaitu : 

1) Meningkatkan kecerdasan emosi anak dengan permainan puzzle 

tersebut, sehingga emosi anak dapat diarahkan dengan baik sedini 

mungkin.  

2) Meningkatkan motivasi belajar anak dengan model permainan 

tersebut dan anak tidak mudah jenuh dengan pelajaran yang 

diberikan guru. 
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b. Bagi guru, yaitu : 

1) Untuk meningkatkan pembelajaran bagi peserta didik dan anak tidak 

jenuh sekaligus menarik karena menggunakan permainan puzzle 

sebagai media pembelajarannya. 

2) Membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya (problem 

solving) 

3) Khususnya permainan puzzle yang digunakan, diharapkan menjadi 

alternatif untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak dan juga 

memecahkan kesulitan yang selama ini dialami guru dalam proses 

pembelajaran pada siswa. 

 


