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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 

merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

(0-6 tahun) dengan tujuan untuk memfasilitasi masa perkembangan dan 

pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak di masa depannya secara 

menyeluruh. Anak Usia Dini dalam Ulfah dan Suyadi (2013: 1) merupakan 

masa peletakan dasar atau fondasi awal serta disebut juga dengan masa 

keemasan (the golden age).  

Dalam Suyadi (2014: 4-5) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan yang meliputi Pendidikan formal, non-formal dan in-formal. Jalur 

pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul 

Athfal (RA). Sedangkan jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok 

Bermain (KB) dan Taman Pengasuhan Anak (TPA). Untuk jalur pendidikan 

in-formal berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan PAUD Berbasis 

Keluarga (PBK).  

Penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan formal meliputi TK 

(Taman Kanak-kanak) yang diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan 

Sekolah Dasar. Taman Kanak-kanak merupakan bentuk satuan PAUD yang 

menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai 6 tahun secara lebih 

terstruktur. Pembelajaran di Taman Kanak-kanak menerapkan pendekatan 

pembelajaran belajar sambil bermain. Tujuan Taman Kanak-kanak untuk 

meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, kreativitas (daya cipta) dan kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. 
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Potensi pada anak usia dini perlu dikembangkan secara optimal. Beberapa 

aspek perkembangan tersebut antara lain perkembangan nilai-nilai agama dan 

moral (NAM), perkembangan sosial-emosional, perkembangan seni, 

perkembangan fisik motorik (motorik kasar dan motorik halus), 

perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif.  

Masing-masing anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Menurut 

Gardner (2013: 24) kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah atau menciptakan produk yang berharga dalam satu lingkungan. 

Kecerdasan yang dimiliki anak bersifat majemuk. Meskipun kecerdasan 

bersifat majemuk pasti setiap individu anak memiliki satu atau dua 

kecerdasannya yang menonjol. Terdapat adanya sembilan jenis kecerdasan 

yang bersifat majemuk sebagai berikut kecerdasan bahasa-linguistik, 

kecerdasan logika-matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan 

jasmani-kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan naturalistik dan kecerdasan eksistensial.  

Kesembilan kecerdasan tersebut perlu dikembangkan secara maksimal 

sesuai dengan kemampuan potensi dan bakat yang dimliki anak setiap 

individu. Salah satu dari keceerdasan majemuk adalah kecerdasan visual 

spasial. Dalam Purnamawati dan Widianto (2014: 79) kecerdasan visual 

spasial merupakan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut 

pandang serta mengamati dunia visual (gambar) dan spasial (berkenaan 

dengan ruang atau tempat).  

Kecerdasan visual spasial merupakan salah satu aspek penting untuk 

perkembangan pada anak. Kecerdasan visual spasial diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya mengembalikan mainan ke tempat semula, 

menata sepatu di rak sepatu, menata baju di lemari baju, membuat mainan 

dari kertas lipat, membuat mainan dari plastisin atau playdough, menggambar 

objek, mewarnai gambar, dan menjahit. 
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Permasalahannya adalah belum semua TK memahami pentingnya 

kecerdasan visual spasial bagi perkembangan anak. Termasuk hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap Anak kelompok A di TK 

Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 yang 

berjumlah 12 anak terdiri dari 3 Anak laki-laki dan 9 Anak perempuan. 

Selama peneliti melakukan pengamatan ditemukan bahwa kecerdasan visual 

spasial masih rendah.  

Hal ini terlihat pada saat kegiatan menggambar dan mewarnai. Sebagian 

besar anak belum bisa menggambar suatu objek sederhana, serta masih 

kesulitan dalam mewarnai dengan menggunakan pensil warna. Sementara itu, 

pada saat kegiatan bermain balok, sebagian besar anak tidak dapat menata 

kembali alat permainan setelah digunakan ke rak mainan. Mereka hanya 

meletakkan begitu saja di rak mainan tanpa memperhatikan bentuk balok 

yang sesuai dengan wadahnya. Kemampuan anak dalam menata sepatu di rak 

sepatu juga masih kurang, sehingga rak sepatu tidak rapi dan bertumpuk-

tumpuk.  

Sementara itu, Guru kurang memberikan rangsangan untuk meningkatkan 

kecerdasan visual spasial anak. Guru lebih menekankan pada aspek 

perkembangan kognitif terutama dalam kemampuan membaca, menulis dan 

berhitung. Hal ini terlihat dari pembelajaran menulis huruf dan angka, yaitu 

guru sering memberikan lembar portofolio untuk menebalkan huruf dan 

angka. Selain itu, guru juga memeberikan tugas menghitung dan 

menjumlahkan benda-benda dalam lembar portofolio. Sehingga kecerdasan 

visual spasial menjadi kurang diperhatikan.  

Setiap Anak memiliki potensi kecerdasan visual spasial yang dapat 

membentuk kepribadian dan mengetahui bakat yang dimiliki Anak sejak dini. 

Selain menekankan kemampuan kognitif anak, peneliti juga melihat bahwa 

guru lebih banyak mengembangkan kemampuan fisik motorik. Hal ini 

nampak pada kegiatan awal sebelum dimulainya pembelajaran, anak-anak 
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bermain melempar dan menangkap bola, melompat, dan menggerakkan 

tangan dan kaki.  

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, maka peneliti mengkaji lebih jauh 

kondisi yang terjadi di Kelompok A TK Aisyiyah Pabelah Kartasura 

Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. Bahwa kecerdasan visual spasial anak 

kurang berkembang dangan opimal. Sedangkan kecerdasan visual spasial 

menurut Ike (Lumbalumbi, 2010),  juga bisa mempengaruhi proses belajar 

anak disekolah. Salah satunya, membantu anak memahami soal cerita 

matematika dimana anak lebih mudah memahami konsep pengurangan, 

penambahan, perkalian bahkan pembagian.  

Kemudian menurut Surastuti dalam kutipan Lumbalumbi, 2010 

menyatakan ada korelasi yang erat antara kecerdasan visual-spasial dengan 

kemampuan logika matematika, sehingga anak terlihat cerdas dalam 

menyelesaikan masalah-masalah matematika serta keruangan, misalnya ilmu 

ukur ruang dan aljabar matematika. Dengan kecerdasan visual-spasial, anak 

mampu menyelesaikan masalah-masalah matematika dengan mudah. Dari 

pernyataan tersebut tidak dipungkiri kecerdasan spasial penting dimiliki, 

karena akan berguna dalam memahami pelajaran bahkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling mudah untuk 

mengembangkan kecerdasan visual spasial (Lucy, 2010: 27).  

Kecerdasan ini memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan 

manusia. Hampir semua pekerjaan yang dihasilkan memerlukan kecerdasan 

visual-spasial. Menurut Musfiroh (2004: 12) yaitu bangunan yang dirancang 

(arsitektur, desain taman dan desain interior), lukisan, rancangan busana, 

pahatan, tukang jahit, dokter bedah, riasan ahli kecantikan dan pilot. 

Oleh sebab itu, peneliti menilai diperlukan harus dilakukan suatu tindakan 

untuk dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak pada kelompok A 

TK Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. Untuk 

mengasah kecerdasan visual spasial pada anak, dapat dilakukan dengan 
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berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan bermain puzzle. Dengan 

bermain puzzle, anak berlatih mengenali bentuk, ukuran, dan gambar yang 

berbeda beda, kemudian menata atau menyusunnya menjadi sebuah bentuk 

gambar yang utuh.  

Hal ini sangat mendukung berkembangnya kecerdasan visual spasial. 

Anak perlu diberi permainan kreatif yang dapat merangsang kecerdasan 

visual spasialnya. Salah satu media permainan yang dapat merangsang 

kecerdasan visual spasial anak adalah puzzle. Media Permainan puzzle 

merupakan media permainan yang menarik, karena bisa terbuat dari kayu 

atau bahan lain, dengan gambar dan ukuran yang bervariasi, serta jumlah 

kepingan yang beragam. Selain itu, permainan puzzle juga aman bagi anak. 

Di sekolah TK Aisyah Pabelan sudah memiliki media permainan puzzle 

dalam jumlah yang cukup banyak dengan gambar bermacam-macam. 

Kecerdasan visual spasial dapat meningkat jika terus diasah sejak dini.  

Berdasarkan permasalahan di atas, Peneliti akan mencoba melakukan 

pembelajaran dengan permainan puzzle untuk meningkatkan kecerdasan 

visual spasial pada Anak. Media Permainan puzzle merupakan media 

permainan yang menarik, karena bisa terbuat dari kayu atau bahan lain, 

dengan gambar dan ukuran yang bervariasi, serta jumlah kepingan yang 

beragam. Selain itu, media puzzle juga aman bagi anak.  

Berdasarkan situasi yang terjadi di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Pabelan 

kelompok A kota Sukoharjo, peneliti mengangkat masalah tersebut ke dalam 

penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Visual Spasial 

melalui Permainan Puzzle pada Anak Kelompk A di TK Aisyiyah Pabelan 

Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017”. 

B. Rumusan Masalah 

       Sesuai dengan latar belakang masalah sebagaimana terurai diatas 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah permainan puzzle 
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dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial pada Anak kelompok A di TK 

Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Secara umum penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

kecerdasan visual spasial anak pada kelompok A di TK Aisyiyah Pabelan 

Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017.  

2. Tujuan Khusus  

       Secara khusus penelitian bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan 

visual spasial melalui permainan puzzle pada Anak kelompok A di TK 

Aisyiyah Pabelan Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/1017.  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

       Dapat memberikan sumbangan ilmiah kepada dunia pendidikan 

khususnya dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam 

meningkatkan kecerdasan visual spasial melalui permainan puzzle untuk 

anak usia dini.  

2. Manfaat Praktis  

       Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:  

a. Bagi Guru, penelitian ini dapat sebagai masukan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk lebih menekankan kegiatan bermain terutama 

dalam kegiatan permainan puzzle agar meningkatkan kecerdasan 

visual spasial pada anak 

b. Bagi Kepala Sekolah, agar dapat menyediakan media permainan 

yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak. 

 

 


