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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat penting. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bose dan Seetso (2016,1) bahwa pada usia dini anak secara aktiv 

mengeksplorasi lingkungannya, mengembangkan pola pikir, menyelesaikan 

masalah, membuat keputusan serta membangun pengetahuan mereka sendiri. Pada 

masa ini anak-anak mulai mencari tahu berbagai hal dengan berbagai cara. Mulai 

dari hanya mengamati sekeliling mereka, sampai dengan mempraktekkan langsung 

hal yang mereka ingin tahu. Penggunaan panca indra menjadi hal yang sangat 

penting untuk anak-anak, meskipun dalam kenyataannya anggota tubuh anak belum 

dapat diigunakan secara maksimal. Namun panca indra ini sangat membantu anak 

dalam membentuk pengetahuannya. Misalnya ketika anak melihat sesuatu yang 

baru, dia dapat bertanya tentang hal tersebut kepada orang yang lebih tahu. Ketika 

diberikan penjelasan, maka anak tersebut mendapatkan informasi yang baru yang 

dapat ia gunakan sebagai pengetahuan barunya. 

Peranan orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Seperti contoh 

di atas, maka orang tua dapat menjadi fasilitator yang membimbing anak-anak 

untuk dapat mengetahui dan mendapatkan informasi yang benar. Hal ini sangat 

penting karena apa yang anak rekam di ingatannya dalam masa keemasannya ini 

menjadi pengetahuan dasar untuk dapat memahami pengetahuan berikutnya. Jika 

pengetahuan dasar akan suatu hal salah, maka anak akan kebingungan untuk 

memahami pengetahuan berikutnya yang akan ia peroleh.  
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Orang tua atau keluarga merupakan komunitas awal untuk anak 

mengembangkan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukan oleh 

Bronfenbrenner (1995) dalam Santrock (2011,71) yang mengatakan bahwa 

lingkungan yang paling dekat dengan anak yang sangat mempengaruhi 

perkembangannya, salah satunya adalah keluarga. Keluarga merupakan komunitas 

awal anak untuk dapat belajar mengembangkan keterampilan bicaranya, 

mengembangkan kemampuan emosional, kognitif, juga sikap-sikap lainnya.  

Jika pola asuh orang tua di rumah baik, maka akan membawa dampak yang 

baik juga untuk anak. Anak akan mempunyai sikap-sikap yang baik untuk dibawa 

ke lingkungan pergaulan mereka. Ketika mereka beranjak dewasa, maka 

lingkungan pergaulan anak lebih meluas lagi. Jika dari lingkungan awal anak sudah 

dibentuk dengan hal-hal yang positif, maka anak mempunyai bekal untuk dapat 

bergaul secara positif di lingkungan pergaulan mereka nantinya. 

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan anak tidak hanya 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Ada lingkungan lain yang mempengaruhi 

perkembangan anak, salah satunya adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat 

kedua untuk anak menghabiskan waktunya dalam sehari selain di dalam keluarga.  

Ketika anak sudah memasuki dunia sekolah, orang tua juga memiliki peranan 

yang sangat penting. Orang tua harus dapat bekerja sama dengan sekolah agar dapat 

membentuk karakter dan pengetahuan anak dengan baik. Sekolah tidak dapat 

berjalan sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Orang tua mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yang sama untuk dapat mendidik anak-anak. Berkoordinasi dengan 

guru merupakan kata kunci penting untuk dapat mendidik anak-anak dengan baik. 

Mungkin lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang baru bagi anak-anak. 
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Ada anak yang dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, namun tidak 

dipungkiri ada anak-anak yang sulit untuk beradaptasi di lingkungan sekolah. 

Orang tua harus terus mendorong dan mendukung anak agar dapat terus semangat 

menjalani hari-hari di sekolah 

Di sekolah anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain selain dengan 

orang tuanya. Anak diajar untuk berinteraksi dengan temannya yang sebaya, atau 

dengan orang yang lebih tua darinya, terutama gurunya. Peranan sekolah sangat 

penting untuk perkembangan anak, karena interaksi sosial yang terjadi di sekolah 

tidak akan mereka dapatkan di rumah. Di sekolah anak juga diajar untuk hidup 

mandiri dan disiplin. Meskipun mereka masih kecil, namun mereka diajar untuk 

dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri. Peraturan-peraturan 

di sekolah merupakan ajaran untuk anak dapat memahami batasan-batasan yang 

jelas mengenai sesuatu hal yang boleh mereka lakukan dan yang tidak. Mereka 

harus taat pada peraturan yang berlaku di sekolah. 

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat 

bagi anak. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang diatur dalam Permendikbud 

nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum anak usia dini, kegiatan yang dilakukan 

dalam pendidikan anak usia dini adalah melalui kegiatan bermain. Hal ini dilakukan 

karena pada usia dini memang anak menyukai kegiatan bermain. Kegiatan bermain 

yang dilakukan di TK adalah kegiatan bermain yang memiliki makna pembelajaran 

bagi setiap murid. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan 

kegiatan yang sangat menyenangkan bagi anak. Terlebih lagi, kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah mempunyai tujuan yang lain yaitu untuk 

mempersiapkan anak memasuki jenjang berikutnya, yaitu Sekolah Dasar (SD).  
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Tujuan lain untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan adalah agar 

setiap murid dapat memiliki motivasi untuk belajar. Ketika mereka merasakan 

bahwa belajar merupakan sesuatu yang menyenangkan, maka mereka akan 

menyukai belajar di sekolah, dengan demikian mereka dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Dengan perkataan lain, mereka termotivasi untuk 

belajar.  

Tidak dipungkiri bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidaklah mudah. Anak 

harus mempunyai persiapan atau dasar yang matang agar dapat siap mengikuti 

pelajaran di SD. Oleh karena itu, pembelajaran di TK memberikan anak dasar-dasar 

pelajaran yang akan mereka pelajari di SD. Namun tentunya kegiatan pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan tingkatan umur mereka. Setiap jenjang kelas mempunyai 

tingkat pencapaian kompetensi masing-masing yang berbeda sesuai dengan umur 

mereka. Indikator pencapaian juga telah diatur oleh pemerintah.  

Pada kegiatan di sekolah, anak-anak juga dinilai dari beberapa aspek 

perkembangan anak, yaitu: aspek agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, 

sosial-emosional, dan seni. Penilaian terhadap aspek-aspek ini dilakukan secara 

keseluruhan dimulai dari anak memulai pelajaran sampai dengan anak pulang ke 

rumah.  

Setiap anak memiliki keunikan dan bakat masing-masing yang berbeda satu 

sama lain di dalam aspek perkembangannya, namun anak harus mengembangkan 

kemampuan mereka di dalam aspek tersebut secara maksimal. Hal ini menjadi 

sangat penting, karena antara aspek yang satu dengan yang lainnya saling 

terhubung. Contohnya saja ketika anak mempunyai kemampuan kognitif yang baik, 

namun tidak memiliki sosial-emosional yang baik, maka pembelajaran yang 
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dilakukan di sekolah juga tidak dapat maksimal, karena pengetahuan seorang anak 

juga dapat dibentuk melalui kegiatan sosial dan komunikasi yang dilakukan sehari-

hari. 

Pembelajaran di TK seharusnya menggunakan aktivitas yang menyenangkan 

bagi anak, namun pada kenyataannya pembelajaran di  kelas tempat peneliti 

mengajar lebih sering menggunakan media powerpoint. Penggunaan media 

powerpoint ini menyebabkan pembelajaran hanya dengan metode bercakap-cakap 

dan penjelasan. Dengan metode seperti ini terkadang hanya beberapa anak yang 

terlibat aktif di dalam pembelajaran. Anak-anak yang aktif untuk menjawab 

pertanyaan dan memberi komentar juga merupakan anak-anak yang sama, 

sedangkan anak-anak yang pasif cenderung tidak mau untuk menjawab. Dengan 

kata lain metode pembelajaran yang dilakukan masih bersifat konvensional, di 

mana gurulah yang menjadi pusat pembelajaran 

Metode yang masih bersifat konvensional ini juga menyebabkan kegiatan 

pembelajaran menjadi sangat padat dan pemberian tugas yang masih berrsifat 

individual dan kurangnya pembelajaran berkelompok. Hal ini menyebabkan 

kurangnya kerja sama anak dalam menyelesaikan tugas. Pada akhirnya, 

keterampilan sosial yang dimiliki oleh anak cenderung masih kurang. 

Keterampilan sosial sangat penting untuk membuat anak berhasil di kemudian 

hari, karena saat dewasa nanti keberhasilan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh 

kepintarannya saja, namun juga hubungannya dengan sesama di dalam pekerjaan. 

Oleh karena itu, keterampilan bekerja sama perlu ditanamkan sejak dini. 

Pembelajaran yang dilakukan di TK A sekolah ini jarang sekali menerapkan 

pembelajaran berkelompok yang memupuk kerja sama anak satu sama lain. 
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Biasanya pembelajaran hanya berupa penjelasan guru dan interaksi guru dengan 

siswa namun secara individu, jarang sekali anak dilibatkan untuk dapat belajar 

secara berkelompok agar dapat bekerja sama satu sama lain.  

Di kelas tempat peneliti mengajar juga masih terlihat beberapa anak bersikap 

negatif terhadap temannya. Hal ini terlihat dari cara anak berkomunikasi satu sama 

lain, contohnya saja ketika waktu bermain ada anak yang tidak mau berbagi, dan 

hal ini menyebabkan perkelahian diantara mereka. Ada juga anak-anak tertentu 

yang hanya berinteraksi dengan beberapa anak saja, dan belum dapat merasa 

nyaman berinteraksi dengan banyak teman lainnya. Laporan-laporan yang menjadi 

permasalahan sederhana terjadi setiap harinya. 

Hal lain yang menjadi fokus peneliti adalah perkembangan kognitif di kelas 

peneliti. Perkembangan kognitif ini dilihat dari beberapa segi, seperti bagaimana 

anak memecahkan masalah, bagaimana anak mengerti pentingnya waktu, dan 

bagaimana anak dapat menghitung benda-benda. Ada beberapa anak yang masih 

belum mengerti bagaimana pentingnya waktu, sehingga ketika mereka 

mengerjakan tugas, dan ketika waktu habis, mereka masih terlihat biasa saja. Ada 

juga anak yang belum dapat membilang dengan baik. 

Melihat masalah-masalah yang terjadi di kelas peneliti, maka peneliti memiliki 

kerisauan dan memiliki tujuan untuk memperbaiki semuanya itu. Oleh karena itu 

peneliti ingin mencari solusi berupa media lain yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Setelah mencari dari 

berbagai sumber, maka peneliti menentukan untuk menggunakan metode bermain 

dengan media puzzle sebagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut. 
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Menurut Suarsih dan Ratna (2018, 55), puzzle adalah sebuah permainan yang 

berupa potongan-potongan yang dimainkan dengan cara disusun sehingga menjadi 

suatu gambar dan pola yang utuh. Permainan ini memacu orang untuk 

menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Permainan puzzle ini membutuhkan 

ketekunan, sehingga saat bermain puzzle banyak manfaat yang dapat diperoleh, 

seperti misalnya melatih ketekunan, kesabaran, melatih kerja sama, melatih 

kecepatan, dan sebagainya. 

Peneliti merasa perlu untuk menggunakan aktivitas yang lain untuk 

pembelajaran di TK ini agar setiap siswa dapat terlibat secara aktif di dalam 

pembelajaran. Terlebih lagi, peneliti ingin membuat anak merasa lebih senang 

untuk mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga pelajaran yang diajarkan dapat 

diterima dengan baik oleh setiap murid. Peneliti berharap, penerapan metode dan 

penggunaan media yang lebih menarik dapat membuat anak lebih termotivasi untuk 

belajar karena mereka terlibat langsung dan mencoba sendiri pembelajaran mereka, 

sehingga mereka dapat membangun sendiri pemahaman mereka. Peneliti juga 

berharap penelitian dapat memupuk kerja sama antar murid, sehingga mereka dapat 

menerapkan keterampilan sosial ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu 

peneliti juga berharap agar kemampuan kognitif  anak berkembang, sehingga 

mereka dapat menemukan pemecahan masalah ketika mereka menghadapi masalah 

di dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti juga berharap penerapan metode yang baru 

ini dapat menjadi acuan bagi guru lainnya untuk terus meningkatkan kreatifitasnya. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dihadapi, maka peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas melalui metode bermain untuk meningkatkan 

motivasi belajar, keterampilan sosial dan perkembangan kognitif siswa TK A. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan secara menyeluruh, di mana 

guru pada pendidikan anak usia dini melihat dan menilai anak dari berbagai aspek, 

seperti aspek moral, fisik, kognitif, seni, bahasa, sosial. Semua aspek ini menjadi 

perhatian guru karena keenam aspek ini merupakan aspek perkembangan anak yang 

sangat penting bagi anak usia dini. Untuk mendukung aspek perkembangan anak 

ini secara keseluruhan, sekolah seharusnya meciptakan lingkungan belajar yang 

baik bagi anak. 

Namun sayangnya, pembelajaran di beberapa sekolah untuk anak usia dini 

masih menerapkan sistem pembelajaran konvensional, di mana pembelajaran di 

kelas masih berpusat kepada guru dan juga pembelajaran di kelas masih banyak 

menggunakan metode ceramah saja kemudian anak mengerjakan tugas. Padahal 

akan jauh lebih baik jika anak-anak pada usia dini ini melakukan pembelajaran 

secara aktiv. Mereka dapat mengeksplorasi dan memahami berbagai hal dari apa 

yang mereka lakukan secara langsung, dibandingkan hanya mendengarkan 

penjelasan saja. Sayangnya, di sekolah tempat peneliti mengajar juga masih 

menerapkan hal yang sama dalam pembelajaran. Sebagian besar metode belajar 

dilakukan dengan menggunakan penjelasan melalui youtube atau powerpoint, hal 

ini mengakibatkan terkadang anak kurang berkonsentrasi mengikuti pembelajaran, 

terlihat dari cara mereka duduk, sering melamun, sering mengobrol sendiri. 

Metode pembelajaran konvensional ini juga mengakibatkan kurangnya 

pembelajaran berkelompok yang juga mengakibatkan kurangnya kerja sama antar 

siswa. Padahal seharusnya interaksi yang baik antar siswa harus dipupuk sejak dini, 

sehingga mereka terbiasa untuk berinteraksi di lingkungan sosial dengan baik. 
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Perkembangan kognitif anak juga berkembang sejalan dengan pertambahan 

usianya. Perkembangan kognitif anak juga sebenarnya dapat berkembang melalui 

interaksinya dengan teman yang lain, atau juga ketika anak mempraktekan apa yang 

sedang mereka pelajari. Hal ini dikenal dengan konstruktivisme, di mana anak 

membangun sendiri pengetahuan mereka. Pemahaman ini dapat terjadi hanya 

ketika guru bukanlah menjadi pusat utama dalam pembelajaran, namun siswa 

sendiri yang melakukannya dalam pembelajaran melalui kegiatan yang menarik 

seperti halnya bermain.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini hanya berfokus kepada 

perkembangan motivasi belajar, keterampilan sosial dan kemampuan kognitif. 

Subjek yang diteliti adalah anak TK A usia 4-5 tahun dengan jumlah 22 siswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode bermain menggunakan 

media puzzle. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penerapan metode bermain puzzle sehingga dapat 

menjadi tindakan perbaikan motivasi belajar, keterampilan sosial, dan 

kemampuan kognitif anak TK A? 

2. Bagaimana perkembangan motivasi belajar selama pembelajaran di kelas 

dengan penerapan metode bermain puzzle? 
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3. Bagaimana perkembangan keterampilan sosial anak selama pembelajaran 

di kelas dengan penerapan metode bermain puzzle? 

4. Bagaimana perkembangan kemampuan kognitif anak selama pembelajaran 

di kelas dengan penerapan metode bermain puzzle? 

5. Apa saja kendala yang terjadi selama proses penerapan metode bermain 

menggunakan media puzzle? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab setiap perumusan 

masalah yang telah dibuat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menderkripsikan proses penerapan metode bermain puzzle dalam kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar, keterampilan sosial dan 

kemampuan kognitif anak TK A. 

2. Menganalisis perkembangan motivasi belajar anak selama penerapan 

metode bermain puzzle. 

3. Menganalisis perkembangan keterampilan sosial selama penerapan metode 

bermain puzzle. 

4. Menganalisis perkembangan kemampuan kognitif selama penerapan 

metode bermain puzzle. 

5. Mendeskripsikan kendala apa saja  yang terjadi selama proses penerapan 

metode bermain dengan media puzzle ini. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut: 

Manfaat praktis: 
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1. Menjadi landasan bagi guru untuk melakukan perubahan metode dalam  

kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran di sekolah menjadi 

pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. 

2. Menjadi acuan bagi guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang 

menarik bagi anak serta melibatkan anak secaara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. 

3. Menjadi acuan bagi guru unruk dapat mencari media-media pembelajaran 

baru bagi anak yang dapat membuat anak merasa senang melakukan 

kegiatan bermain namun sambil belajar. 

Manfaat Teoritis: 

1. Menjadi bahan penelitian untuk mengembangkan metode-metode yang 

lebih menarik untuk dapat mengembangkan motivasi belajar, keterampilan 

sosial dan kemampuan kognitif anak. 

2. Sebagai bukti empiris bahwa penerapan metode bermain puzzle telah dicoba 

untuk diajarkan pada usia dini. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini meliputi bagian : 

Bab I : Pendahuluan  

Terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Latar belakang dari penelitian ini adalah peneliti ingin mencari metode alternatif 

dari masalah yang terjadi di kelas, yaitu sistem pembelajaran konvensional yang 

masih diterapkan di kelas, sehingga menyebabkan pembelajaran hanya terpusat 

kepada guru. Hal ini mengakibatkan anak kurang belajar secara berkelompok. 
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Melihat hal ini, maka peneliti menerapkan metode bermain yang 

menyenangkan bagi anak menggunakan media puzzle, di mana puzzle juga dapat 

dimainkan secara berkelompok. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan penerapan metode bermain menggunakan media puzzle, 

perkembangan motivasi belajar, keterampilan sosial dan kemampuan kognitif anak 

setelah diterapkan metode tersebut, serta kendala apa saja yang terjadi selama 

penelitian. Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjadi acuan bagi 

guru untuk mencar media dan metode pembelajaran lain yang menyenangkan bagi 

anak. 

Bab II : Landasan Teori 

Berisi mengenai landasan teori yang digunakan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode bermain. Saat 

bermain, seorang anak dapat membangun pengetahuan mereka sendiri, lewat 

interaksi sosial yang terjadi dan pengalaman mereka dalam bermain. 

 Salah satu permainan yang bermanfaat adalah puzzle. Puzzle merupakan 

permainan untuk menyusun kepingan-kepingan atau potongan gambar yang 

kemudian dijadikan gambar atau bentuk yang utuh. Bermain puzzle dapat dilakukan 

secara individual maupun kelompok. Saat bermain puzzle anak dilatih untuk 

memecahkan masalah untuk menyelesaikan kepingan puzzle tersebut. Saat bermain 

puzzle di dalam kelompok, anak dapat belajar untuk bermain bersama dan 

menunggu giliran untuk menyusun kepingan puzzle..  

Bab III: Metode Penelitian 

Berisi tentang penjelasan mengenai desain penelitian dan metodologi yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik dan 
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instrument pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilakukan oleh dua 

pengamat. Terdapat juga jadwal penelitian, prosedur penelitian, analisis data yang 

dilakukan dengan mencari nilai yang didapat oleh dua pengamat, kemudian 

diklasifikasikan ke dalam nilai kelompok.. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang penjelasan data penelitian dan hasil penelitian yang dianalisis 

kemudian mengaitkan dengan tujuan dari penelitian serta pembahasan dari setiap 

siklus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi 

belajar, keterampilan sosial dan kemampuan kognitif. Pada siklus terakhir motivasi 

belajar siswa mencapai 82,45%, keterampilan sosial mencapai 83,32% serta 

kemampuan kognitif mencapai 81,18%. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran  

Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang didapat. Terdiri dari saran implementasi dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. Saran implentasi yang dapat peneliti berikan yaitu menerapkan metode 

bermain dalam pembelajaran menggunakan media lain dan juga menggunakan 

media puzzle dalam permainan namun dilakukan dengan cara yang berbeda. 

Saran bagi penelitian selanjutnya yang dapat penelitian berikan yaitu 

meneliti tentang indikator-indikator lain yang berhubungan dengan perkembangan 

anak usia dini menggunakan media puzzle atau metode bermain. 

 

 

 

 

 




