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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Taman Kanak-Kanak merupakan bentuk layanan pendidikan bagi anak 

usia dini yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah 

perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi 

anak usia dini dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya, sehingga siap memasuki pendidikan dasar 

(Depdiknas, 2004:4). Pendidikan anak usia dini dimulai masa usia 0 – 6 tahun. 

Masa ini merupakan masa yang paling vital bagi kehidupan anak sebab apa 

yang terjadi pada masa kini akan menentukan perkembangan selanjutnya. 

Pada masa kini akan fisik dan mental anak berkembang secara pesat. Tujuan 

pendidikan anak usia dini adalah meletakkan dasar ke arah perkembangan 

sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan anak didik 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan 

selanjutnya. 

Anak usia dini ibarat selembar kertas yang putih bersih. Seiring 

berjalannya waktu menuju kedewasaan, kertas itu tidak akan putih lagi dan 

semua bergantung dari apa yang kita tulis di atasnya, dengan kata lain 

tergantung pendidikan dan pola asuh orang tua, sekolah, dan lingkungannya. 

Salah satu hal yang akan terbentuk dalam proses perkembangan tersebut 

adalah kreativitas. Kreativitas bukanlah bakat, tetapi sebuah pilihan. Setiap 
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anak berpotensi untuk menjadi kreatif. Jika orang tua sejak dini sudah 

mengarahkan dan memberi ruang bagi si anak untuk mengembangkan 

kreativitasnya, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh 

kreativitas. 

Banyak cara yang telah dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan 

pendidikan anak usia dini. Anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan 

penelitian sendiri, guru tentu saja, bisa menuntun anak-anak menyediakan 

bahan-bahan yang tepat, tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami 

sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri, ia harus menemukan 

sendiri. Dari uraian ini anak dibiarkan bebas untuk berkreatif (Depdiknas, 

2004:1). 

Masa anak-anak identik dengan masa bermain. Bermain sangat penting 

bagi anak-anak demi perkembangan dan pembelajaran anak usia dini. Melalui 

kegiatan bermain, anak bisa mendapatkan energi yang mereka butuhkan bagi 

perkembangan fisik, sosial, dan mental mereka dikemudian hari. Bermain 

merupakan bagian dari perkembangan seorang anak, suatu ekspresi kesadaran 

akan dirinya, pengembangan kapasitas sosial dan fisik seorang anak. Pada saat 

yang sama, anak-anak mengerahkan energi yang ada untuk melakukan 

aktivitas yang mereka sukai. Aktivitas ini akan menstimulasi tingkat 

perkembangan fisik, sosial dan mental mereka lebih jauh. Anak usia dini dapat 

berkembang secara optimal melalui bermain. 

Anak usia dini menyukai permainan. Bermain merupakan unsur yang 

penting dalam perkembangan anak usia dini baik fisik, emosi, mental, 
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intelektual, kreativitas, dan sosial. Bermain merupakan ciri aktivitas anak usia 

3 – 6 tahun yang khas karena hampir seluruh kegiatannya melibatkan unsur 

bermain. Bermain dalam kurun waktu usia ini bukannya tanpa arti karena 

dengan bermain mereka dapat belajar. Permainan mendukung tumbuhnya 

kreativitas karena anak dapat memilih permainan yang mereka sukai dan dapat 

mengidentifikasi banyak hal. 

Seorang anak dapat mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan 

bahkan moralnya dengan bermain. Secara fisik, melalui bermain anak dapat 

melatih kekuatan, koordinasi otot, dan keselarasan gerak. Sedangkan dari segi 

mental, bermain dapat menumbuhkan daya nalar, daya ingat, imajinasi,dan 

kreativitas serta penting untuk meredam emosi anak. Permainan yang 

melibatkan orang lain dapat menumbuhkan rasa kesetiakawanan, tanggung 

jawab, melatih kerja sama, dan merangsang timbulnya rasa berbagi dalam 

bentuk memberi dan menerima. Selain itu, bermain juga dapat membantu anak 

untuk belajar mengatasi masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran dengan bermain mempermudah anak untuk berpikir dan 

anak pun memiliki kesenangan tersendiri. Permainan dapat membuat anak 

senang dengan alat peraga yang akan dapat meningkatkan kreativitas anak. 

Seperti halnya bermain tanpa alat peraga, bermain menggunakan alat peraga 

juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan fisik, 

mental dan moral anak. Bahkan beberapa produk mainan dirancang secara 

khusus untuk memberi kesempatan kepada anak agar bisa mengembangkan 

wawasan, kemampuan, dan pengetahuannya. Produk mainan edukatif seperti 
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ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk belajar sambil bermain dan bermain 

sambil belajar. 

Salah satu produk mainan edukatif adalah puzzle. Puzzle adalah mainan 

yang terbuat dari bahan kayu atau karbon maupun plastik yang ringan, 

berbentuk kubus atau lempengan dan jika disusun sedemikian rupa akan 

membentuk gambar sesuatu yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar. 

Anak akan mengenal warna, bentuk, dan rupa dari benda-benda di sekitarnya 

melalui puzzle. Puzzle juga dapat digunakan untuk melatih daya ingat, daya 

nalar, kreativitas, dan menyusun penggalan-penggalan fakta menjadi suatu 

bentuk keseluruhan yang mempunyai arti. 

Dalam mengembangkan kreativitas anak TK sering mengalami kendala.  

Hal-hal yang dapat menghambat perkembangan kreativitas anak, secara garis 

besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar anak itu sendiri. 

Sedangkan faktor eksternal terletak pada lingkungan (masyarakat, keluarga, 

sekolah). 

Sekarang ini masih banyak orang tua yang kurang memahami 

pentingnya kreativitas anak. Fenomena yang berkembang saat ini adalah anak-

anak masih banyak yang dikendalikan dan diarahkan dengan kata jangan, 

tidak boleh dan sebagainya. Jika hal ini dilakukan terus menerus, maka 

kreativtias anak tidak akan muncul. Adapun pada saat ini belum semua guru 

memahami bagaimana membuat anak didik kita itu bisa berkreatif dan 

menunjukkan bakat yang mereka miliki. 
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Permasalahan yang dihadapi anak kelompok B di TK Trisula Perwari 2 

Klaten adalah kurang berkembangnya kreativitas mereka. Orang tua kurang 

memotivasi anak, hal ini ditunjukkan dengan masih banyak anak yang kurang 

mandiri (masih ditunggui ibunya), masih sering dilarang melakukan ini-itu, 

dan tidak antusias belajar. Pola asuh orang tua yang terlalu melindungi anak 

justru menghambat perkembangan kreativitas anak. Orang tua zaman sekarang 

biasanya menginginkan anaknya selepas dari TK sudah bisa membaca, 

menulis, dan berhitung sehingga bisa masuk sekolah dasar favorit. Mereka 

kurang memperhatikan perkembangan kreativitas anaknya, padahal anak yang 

kreatif akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran tahap lanjut di 

sekolah dasar karena kreativitas akan membantu mereka menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal tersebut juga bisa terjadi karena metode yang digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran kurang menarik, alat pembelajaran yang digunakan 

kurang mendukung, dan kurangnya kreativitas guru dalam menyampaikan 

bahan ajar, sehingga anak-anak kurang berminat dalam mengikuti 

pembelajaran dan tidak antusias memperhatikan apa yang disampaikan guru. 

Guru harus bisa memotivasi anak didik agar tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggunakan alat peraga edukatif 

yang menarik rasa ingin tahu anak. Salah satunya adalah menggunakan 

permainan puzzle. 
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Dalam rangka pengembangan kreativitas melalui permainan puzzle, 

diharapkan anak mampu berkreasi dan mengembangkan bakat yang dimiliki. 

Selain itu diharapkan anak menjadi pribadi yang penuh percaya diri. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian tentang upaya meningkatkan kreativitas melalui permainan puzzle 

pada anak kelompok B di TK Trisula Perwari 2 Klaten tahun ajaran 

2012/2013.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih efektif, efisien, dan terarah, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Masalah yang diteliti terbatas pada peningkatan kreativitas khususnya 

permainan puzzle. 

2. Kegiatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bermain puzzle. 

3. Penelitian dilakukan di TK Trisula Perwari 2 Klaten pada anak kelompok B 

tahun ajaran 2012/2013. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah melalui 

permainan puzzle dapat meningkatkan kreativitas anak pada anak kelompok 

B di TK Trisula Perwari 2 Klaten tahun ajaran 2012/2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan umum 

Meningkatkan kreativitas anak melalui permainan puzzle. 

2. Tujuan khusus 

Meningkatkan kreativitas anak melalui permainan puzzle pada anak 

kelompok B TK Trisula Perwari 2 Klaten tahun ajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pembelajaran 

khususnya peningkatan kreativitas anak melalui permainan puzzle. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat mengembangkan kreativitas anak. 

2) Dapat memberikan kesempatan pada anak untuk berlatih 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah wawasan dan kemampuan guru dalam meningkatkan 

kreativitas anak. 
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2) Meningkatkan semangat kerja guru agar bisa melakukan proses 

pembelajaran yang lebih baik dan kreatif. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan 

bagi sekolah demi peningkatan kualitas proses belajar mengajar. 

d. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua akan 

pentingnya kreativitas anak pada usia dini sehingga orang tua bersedia 

memberikan suatu alat permainan edukatif yang dapat membantu 

pengembangan kreativitas anak. 


