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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan merupakan salah satu tempat pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi perkembangan seorang anak. Lingkungan yang paling dekat 

dengan seorang anak adalah lingkungan rumah (keluarga) dan lingkungan 

sekolah. Oleh karena anak-anak juga adalah makhluk sosial, maka mereka akan 

belajar berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut, 

misalnya jika orangtua mereka sering mengajak berdiskusi untuk menentukkan 

tempat dan waktu berlibur, maka ketika berada di luar rumah pun mereka akan 

terbiasa untuk berdiskusi, namun jika di rumah mereka tidak dibiasakan dengan 

berdiskusi, maka ketika berada di luar rumah, hal tersebut menjadi asing bagi 

mereka. Jika di rumah mereka sering diperlakukan kasar, maka ketika berada di 

luar rumah pun mereka cenderung memperlakukan orang lain dengan hal yang 

sama.  

Eggen & Kauchak (2007, 63) menuliskan bahwa: parents also exert an 

important influence on children’s personal development. Orangtua termasuk di 

dalam lingkungan keluarga yang sangat mempengaruhi perkembangan anak 

tersebut. Anak belajar pertama kali dengan memperhatikan orangtuanya termasuk 

bagaimana orangtua berbicara, merespon, berjalan, berpikir dan lainnya. Anak 

yang tumbuh dalam keluarga yang saling mengasihi satu sama lain akan 

cenderung melakukan hal tersebut jika berada di luar rumah, namun jika anak 

tinggal dan hidup dengan orangtua atau keluarga yang cenderung suka berteriak 
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ketika berbicara, maka anak akan cenderung mengikutinya karena perkembangan 

pribadi anak tidak lepas dari pengaruh orangtua atau tempat tinggal anak tersebut.  

Demikian halnya kehidupan anak-anak di sekolah dengan guru dan teman 

sebayanya. Hubungan ini yang disebutkan dalam teori Ecological Bronfenbrenner 

yakni mikrosistem dan mesosistem (Santrock, 2011, 72). Mikrosistem adalah 

lingkungan tempat tinggal seseorang untuk menghabiskan waktu lebih banyak 

dengan orang-orang sekitarnya yakni seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan 

orang-orang yang tinggal dekat di sekitarnya (tetangga dan teman sebaya), 

sedangkan mesosistem adalah hubungan yang melibatkan pengalaman yang 

dialami seseorang di lingkungan mikrosistem (misalnya pengalaman antara 

lingkungan keluarga dengan pengalaman di lingkungan sekolah). Hubungan antar 

mikrosistem inilah yang mempengaruhi perkembangan anak termasuk dalam 

membangun hubungan dengan orang lain karena anak adalah pembelajar yang 

aktif, yang dapat melihat dan meniru apa yang di alaminya di dalam lingkungan 

tersebut.  

Hasil pengamatan dengan melakukan kunjungan ke rumah anak sebelumnya 

menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal anak anak yang menempuh 

pendidikan di sekolah XYZ tersebut merupakan lingkungan yang cukup keras 

dengan beragam profesi seperti, para pekerja buruh di pelabuhan, pengrajin dan 

penjual besi, penjual alat-alat kapal, pedagang, tukang ojek, Karyawan Swasta, 

TNI AL, preman, pelaut dan lainnya. Bertumbuh dan berkembang di lingkungan 

yang cukup keras dan kasar membuat tidak sedikit dari anak-anak di Sekolah 

XYZ ini untuk bertindak dan berperilaku kasar terhadap orang lain, seperti 

berbicara dengan menggunakan kata-kata kasar, menghasut temannya untuk 
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berkelahi, meminta uang kepada temannya dengan mengancam dan menakuti 

serta masih banyak lagi tindakan serta perilaku dan cara berbicara yang tidak 

seharusnya dilakukan di usia ini. Oleh karena itu dengan bermain bersama 

diharapkan anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial dengan teman-

teman sebayanya di sekolah.  

Dengan memiliki keterampilan sosial yang baik anak-anak juga menemukan 

konsep self image yang positif dan berkembang dengan baik dalam kehidupan 

sosialnya sehari-hari sampai masa depannya. Anak-anak belajar untuk mengontrol 

dirinya, mau berbagi mainan dan belajar bersama dengan teman-temannya, 

walaupun anak-anak tersebut tinggal di lingkungan sosial yang keras namun 

mereka juga bisa dibimbing untuk memiliki keterampilan sosial yang positif.  

Keterampilan berpikir kognitif merupakan keterampilan (skill) yang perlu 

dimiliki oleh anak-anak usia dini di masa sekarang ini karena dengan berpikir 

kognitif akan menolong mereka untuk belajar menyelesaikan masalah sehari-hari, 

misalnya ketika mereka bermain dengan temannya dan mempersiapkan mereka 

untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah di masa yang akan datang. Tidak 

menutup kemungkinan jika anak-anak di sekolah XYZ yang berada dalam 

lingkungan sosial yang cukup keras ini juga dapat mengembangkan keterampilan 

berpikir kognitif mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi.  

Mengacu pada permasalahan yang dituliskan sebelumnya, maka peneliti 

menerapkan metode bermain puzzles gambar untuk mengembangkan 

keterampilan sosial dan keterampilan kognitif pada anak usia empat tahun. 

Puzzles merupakan salah satu alat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan 
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kognitif, persepsi dan perkembangan motorik (Maldonado, 1996, 5). Maldonado 

melanjutkan bahwa dengan bermain puzzles anak-anak sedang belajar konsep 

dasar matematika seperti bentuk, warna dan ukuran. Dengan bermain puzzles 

anak-anak belajar melihat sesuatu dari yang tidak utuh menjadi utuh (whole 

picture). Dengan bermain puzzles anak-anak menghasilkan interaksi sosial yang 

baik dengan orang lain, seperti menyelesaikan masalah, berbagi ide, 

mengembangkan strategi dan meningkatkan kemampuan berbicara (Maldonado, 

1996). Dengan bermain puzzles maka anak usia empat tahun belajar untuk 

memasangkan dan mencocokan benda dengan pasangannya. Menggunakan 

puzzles mengajarkan kepada anak berbagai macam bentuk seperti lingkaran, 

persegi atau segitiga dan bentuk lainnya yang bisa dilihat murid ketika melakukan 

kegiatannya sehari-hari. Bermain dengan puzzles secara tidak langsung 

menjadikan murid menghubungkan antara kegiatan yang mereka lakukan dan 

proses berpikir.  

Eisenhauer & Feikes (2009) dalam jurnal penelitiannya menuliskan bahwa 

bermain puzzles merupakan latihan yang berhubungan dengan ilmu pasti 

(mathematical exercise in transformation). Murid akan terus mencoba 

memasangkan benda dengan pasangannya sampai menjadi satu gambar yang utuh. 

Hal senada juga dituliskan (Clements, 2004, 44) dalam (Eisenhauer & Feikes, 

2009) mengatakan bahwa analysing, comparing and classifying shapes helps 

create new knowledge of shapes and their relationships. Ketika murid bermain di 

dalam kelompok mereka akan saling berbicara satu sama lain menyusun, 

memasangkan puzzles. Hal ini didukung dengan pendapat Vygotsky bahwa 
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perkembangan kognitif anak berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain 

yang ada disekitarnya seperti teman sebaya dan orang dewasa.  

Khusus di lingkungan Taman Kanak-kanak permainan adalah metode yang 

baik dalam pembelajaran karena dengan bermain diharapkan anak dapat 

mengenali karakter temannya, misalnya untuk anak usia empat tahun, dengan 

bermain mereka mengetahui gaya berbicara temannya, mengerti cara untuk 

meminta mainan kepada teman atau mungkin kepada guru dan masih banyak hal 

lainnya yang terjadi.  

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini difokuskan pada kegiatan bermain puzzles gambar untuk 

mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan kognitif pada anak usia 

empat tahun.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah: 

1) bagaimana keterampilan sosial anak K2 di Sekolah XYZ setelah bermain 

puzzles gambar?  

2) bagaimana keterampilan kognitif anak K2 di Sekolah XYZ setelah bermain 

puzzles gambar? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian 

tindakan kelas ini bertujuan untuk: 

1) mengetahui keterampilan sosial anak K2 setelah kegiatan bermain puzzles 

gambar  

2) mengetahui keterampilan kognitif anak K2 setelah bermain puzzles gambar 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun 

praktis, yakni: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan 

ilmiah, terutama dalam mengembangkan keilmuwan pendidikan anak usia dini 

dan sebagai salah satu sumber ilmiah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai cara 

mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan kognitif anak usia empat 

tahun melalui kegiatan bermain puzzles gambar.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah 

Oleh karena penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah yang berada di 

daerah Jakarta Utara yang merupakan salah satu tempat yang memiliki masalah 

sosial yang sangat serius maka, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

sekolah ketika melakukan kegiatan pembelajaran sehingga keterampilan sosial 

dan keterampilan kognitif anak di sekolah juga menjadi lebih baik lagi yang dapat 
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memengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka di masa sekarang ataupun masa 

yang akan datang.  

2) Bagi guru 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu guru-guru dengan memberikan 

ide atau rangsangan untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran, serta 

dapat membantu guru-guru mengatasi permasalahan keterampilan sosial anak, 

namun dapat mengembangkan keterampilan kognitif pada usia dini.  

3) Bagi orang tua 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu orang tua memahami 

tingkat perkembangan anak, bahwa hal itu berbeda-beda setiap anak, sehingga 

dengan memahami perbedaan tersebut maka orang tua diharapkan memiliki 

ekspektasi kepada anak sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Orang tua 

juga diharapkan dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang tepat dalam 

kehidupan anak karena setiap keterampilan terutama keterampilan sosial dan 

keterampilan kognitif ini berhubungan langsung dengan kehidupan anak.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Bab I: Pendahuluan 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, ruang 

lingkup atau batasan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan 

penelitian dan sistematikan penelitian. 

Bab II: Landasan Teori 

Merupakan bab kerangka teori yang mendasari penelitian yang berisi deskripsi 

konseptual dan fokus penelitian yang diteliti. 
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Bab III: Metodologi Penelitian 

Merupakan bab metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk 

melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, 

tempat penelitian, instrument penelitian, data collection, data analisis, dan siklus 

penelitian 

BAB IV: Pembahasan 

Merupakan bab pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada Bab 

dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan menggunakan analisis data yang 

disesuaikan dengan penelitian.  

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Merupakan bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Pada Bab V ini terdapat juga keterbatasan penelitian selama melakukan penelitian 

tindakan sehingga menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




