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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan  merupakan  pilar utama dalam   mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan sebagai pengubah sikap dan tingkah laku 

seseorang atau kelompok orang dalam proses mendewasakan diri melalui 

pengajaran dan pelatihan. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki 

kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, keagamaan, kecerdasan, 

akhlaq mulia serta ketemapilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan juga negara.  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakkan dasar 

kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan  (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku beragama), bahasa dan 

komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

dilalui oleh anak usia dini. 

Pendidikan usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan bagi anak usia 

dini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru lahir 

sampai dengan delapan tahun.  

Dalam Sujiono 2009 Anak usia dini adalah sosok individu yang 

sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental 

bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 

tahun (http:www.naeyc.org). Berk, 1992: 18 (dalam Sujiono 2009) Pada masa 

ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang 

mengalami masa yang cepat dalam  rentang  perkembangan hidup manusia. 
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Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak 

harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan 

perkembangan anak. 

Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 pendidikan adalah Suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmanin dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini tertulis 

pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan Anak Usia Dini 

diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam taun dan bukan 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar”.  Selanjutnya pada 

bab I pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

upaya pembinaan yang ditunjuksn kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 

USPN, 2004: 4). 

Pendidikan anak usia dini memiliki peran sangat penting untuk 

perkembangan kecerdasan anak. Karena untuk mengembangkan kecerdasan 

intelektual, kepribadian, social emosi, kognitif, moral dan kecakapan hidup 

pada anak usia dini. Masa kanak-kanak merupakan masa yang tepat untuk 

memulai memberikan berbagai stimulus agar anak dapat berkembang secara 

optimal. Anak usia dini yaitu usia 0-6 tahun dimana anak masih dalam proses 

belajar dan banyak menyerap ilmu yang distimulasikan dari orang tua dan 

lingkungan sekitar anak. Dalam proses pembelajaran anak usia dini lebih 

sering menggunakan permainan yamg menyenangkan agar anak dapat 

mengeksplor kreativitasnya dengan cara belajar sambil bermain. Diantaranya 

dapat mengunakan permainan edukatif, seperti puzzle, meronce, balok, 

mengambar, bentuk angka dan huruf, plastisin dan lain-lain. 
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Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat 

dengan  lingkungan, untuk bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu, 

serta untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan kognitif lainnya. Selama 

bermain, anak menerima pengalaman baru, manipulasi hana dan alat, 

berinteraksi dengan orang lain dan mulai merasakan dunia mereka. Bermain 

menyediakan kerangka kerja untuk anak untuk mengembangkan pemahaman 

tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan. Bermain adalah 

awalan dari semua fungsi kognitif selanjutnya, oleh karenannya bermain 

sangat diperlukan dalam kehidupan anak-anak (Catron dan Allen, 1999: 269-

286).  

Menurut  Sudono (2000:  7) alat  permainan adalah semua alat 

bermain yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermainya dan 

memiliki berbagai macam sifat seperti bongkar pasang, mengelompokan, 

memadukan, mencari padannya, merangkai, membentuk, mengetok, 

menyempurnakan suatu desain, atau  menyusun sesuai bentuk utuhnya. Alat 

permainan berfungsi untuk mengenal linkungan dan membimbing anak untuk 

mengenali kekuatan  maupun kelemahan dirinya. Menurut Mayke.S  (2001: 

8)  alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang 

secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Permainan edukatif dapat 

mempengaruhi kecerdasan kognitif, visual spasial dan social emosi pada 

anak. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berfikir berupa 

kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan 

peristiwa lainnya serta kemampuan menilai dan  mempertimbangkan segala 

sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Tingkat intelegensi adalah tingkat 

kecerdasan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dan 

permainan edukatif salah satunya adalah puzzle yang dapat mempengaruhi 

kecerdasan kognitf pada anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2003: 352),  puzzle  adalah “teka-teki”.  

Kegiatan di TK menggunakan pembelajaran bermain sambil belajar 

agar mudah untuk dipahami, dimengerti dan  menyenangkan. Memperhatikan 

hal ini maka mereka butuh suatu permainan sebagai media dalam 
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pembelajaran di TK. Alat bermain tidak harus mahal namun unsur 

pendidikanlah  yang diutamakan. Penyampaian  materi pembelajaran dengan 

pendekatan belajar sambil bermain sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembelajaran di TK akan membantu memperlancar serta mempermudah anak 

dalam memahami serta mengerti tentang materi yang disampaikan oleh 

pendidik. 

Berdasarkan wawancara dan observasi awal yang dilakukan peneliti 

bahwa masih ada anak yang perkembangan kognitifnya tidak optimal. Hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sarana prasarana yang ada di 

TK seperti Alat Permainan Edukatif untuk menunjang pembelajaran sudah 

tersedia sehingga menjadikan TK  Negeri Pembina sebagai TK Negeri 

pertama di Kecamatan  Manyaran, akan tetapi jumlah Alat Permainan 

Edukatif masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah murid yang ada di 

TK, sehingga guru lebih sering menggunakan LKA atau buku dalam proses 

pembelajarannya dan terkadang guru menggunakan barang bekas dalam 

kegiatan pembelajaran, misalnya dalam kegiatan menganyam guru 

menggunakan kertas bekas undangan sehingga  masih ada anak yang kurang 

tertarik dengan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Masih ada 

orangtua yang menunggu anaknya dan terkadang saat pembelajaran anak 

keluar untuk melihat orangtuanya sehingga pembelajaran tidak kondusif.  

Kondisi tersebut  jika dibiarkan akan berdampak terhadap kualitas 

pembelajaran, khususnya pada perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu 

perlu diterapkan alternative pemecahan masalah, salah satunya dengan 

penggunaan puzzle dalam  perkembangan kognitif. Dengan menggunakan 

media pembelajaran yang menarik diharapkan mampu menumbuhkan 

ketertarikan anak pada kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan 

perkembangan kognitif anak. Salah satu  media yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan perkembangan kognitif anak yaitu permainan puzzle. 

Tidak optimalnya perkembangan anak menjadi petunjuk adanya 

kecenderungan kelemahan sekaligus kesulitan belajar, yang dalam hal ini 

berarti ada kesulitan pada anak dalam menerima pembelajaran. Dengan 
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permainan yang monoton anak akan cepat jenuh dan menyebabkan 

perkembangan kognitif pada anak akan menjadi rendah. Agar materi 

pengajaran yang disampaikan oleh guru mudah  diterima maka sebagai guru 

harus mampu mencari cara yang efektif dan perlu melakukan tindakan 

tertentu untuk meningkatkan perkembangan kognitif. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Permainan Puzzle Terhadap 

Perkembangan  Kognitif Anak Kelompok B Di TK Negeri Pembina 

Manyaran Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Masih fokus pada penggunaan LKA dan buku 

b. Rendahnya perkembangan kognitif pada anak kelompok B. 

c. Ketersediaan  sarana prasarana seperti Alat Permainan Edukatif yang 

tidak sesuai dengan jumlah anak  

d. Penggunaan Alat Permainan Edukatif dalam pembelajaran khususnya 

permainan puzzle masih kurang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan 

masalah dalam Penelitian ini sebagai berikut : 

“Apakah dengan permainan Puzzle dapat mempengaruhi perkembangan 

kognitif anak di TK Negeri Pembina Manyaran Wonogiri Tahun Ajaran 

2016/2017 ?” 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk 

mengetahui pengaruh permainan puzzle terhadap perkembangan kognitif 

anak”. 
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E. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat menambah  pengetahuan, informasi dan wawasan 

dalam pembelajaran, khususnya tentang permainan puzzle untuk 

mengembangkan perkembangan  kognitif pada anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi guru dan 

memudahkan guru dalam  menstimulasi perkembangan kognitif pada 

anak dengan menggunakan permainan puzzle. 

b. Bagi Anak  

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi anak untuk 

mengoptimalkan perkembangan kognitif 

c. Bagi Sekolah 

1) Sekolah dapat menyediakan  sarana dan prasarana seperti Alat 

Permainan Edukatif  yang dibutuhkan sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh anak usia dini. 

2) Memberikan  pengetahuan  tentang  perkembangan kognitif 

anak melalui permainan  puzzle pada anak, sehingga dapat 

dijadikan pedoman bagi guru lainnya. 

 


