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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses penyesuaian diri secara timbal balik (memberi

dan menerima pengetahuan). Sasaran tugas dan fungsi pendidikan adalah manusia

yang senantiasa tumbuh dan berkembang mulai dari periode kandungan ibu sampai 

meninggal dunia. Oleh karena itu, fungsi pendidikan adalah menyediakan fasilitas 

yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan lancar dan mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat hidup kelak dikemudian hari dan sebagai sumber peraturan 

yang akan digunakan sebagai pegangan hidup dan pegangan langkah pelaksanaan 

oleh tenaga pendidik. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakkan proses 

interaksi antara pendidik, orang tua, pengasuh, dan guru dengan anak usia dini secara 

terencana untuk mencapai suatu tujuan.

Jika merujuk pada pemikiran Abraham Maslow yang dikutip oleh Oemar 

Hamalik, bahwa pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk 

memperoleh aktulisasi diri (self-actulization) yang ditandai dengan adanya: (1) 

Kepercayaan; (2) kebebasan atau kemandirian; (3) kejujuran; (4) Kesadaran.1

Pendidikan pada anak usia dini sangat penting dilakukan, mengingat masa ini

merupakan masa keemasan (golden age) di mana stimulasi seluruh aspek 

perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Perlu 

disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam 

                                                          
1 Oemar Hamalik, Media Pembelajaran, Bandung, PT Citra Adityah Bakri, 1994, h. 10
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rentang kehidupan seseorang anak. Pada masa ini pertumbuhan otak sedang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan pra sekolah 

yang ditujukkan pada anak usia dini. Tujuan pendidikan Taman Kanak-kanak adalah 

membantu meletakan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan 

dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya2. Untuk itu, 

proses pembelajaran pada taman kanak-kanak didesain lebih spesifik yang 

didasarkan pada potensi pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup 

seluruh aspek kemampuan dasar, yakni aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek 

sosio-emosional, aspek bahasa serta aspek nilai agama dan moral.  

Salah satu aspek kemampuan dasar anak yang sangat penting untuk 

dikembangkan adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif menggambarkan 

bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Menurut 

Piaget dalam Slamet Suyanto menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak usia 

TK berada pada tahap praoperasional. 3 Pada tahap ini anak mulai menunjukkan 

proses berfikir yang jelas serta anak mulai mengenali beberapa simbol, tanda, bahasa 

dan gambar. Dalam merangsang kemampuan kogitif anak, maka model pembelajaran 

anak harus menitik beratkan pada pendekatan holistik dan penerapan metode 

bermain. Dari bermain anak dapat menerima banyak rangsangan selain itu dapat 

membuat dirinya senang sehingga pengetahuan anak semakin bertambah.

                                                          
2Undang-Undang dan Peraturan Pemerntah RI tentang Pendidikan, Jakarta, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, 2006, h. 5
3 Slamet Suyanto, Dasar- dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing) h. 53
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Puzzle merupakan salah satu alat permainan edukatif yang menyenangkan 

yang  bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir atau kemampuan 

kognitif anak untuk memecahkan suatu masalah.  Puzzle diyakini sebagai media 

yang tepat karena media tersebut dapat memberikan stimulus yang menarik bagi 

serta dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak terutama kemampuan 

mengingat, kemampuan bilangan, dan kemampuan nalar/berpikir logis.  Selain itu,

Puzzle merupakan permainan yang sangat populer, sudah biasa dimainkan oleh anak-

anak.  

Berdasarkan pengamatan awal di kelompok B TK Harapan Kecamatan 

Murhum Kota Bau-Bau di temukan masalah yang berkaitan dengan kemampuan 

kognitif  anak  dalam hal permainan Puzzle. Hal ini dapat dilihat dari anak yang 

masih sering keliru atau terbalik dalam menyusun puzzle. Selain itu, anak kurang 

berkonsentrasi, lebih cenderung bersenda gurau sendiri dengan temanya jika guru 

sedang menjelaskan. Dampaknya, ketika guru menyuruh anak untuk menyusun 

puzzle, sebagian anak masih kesulitan untuk menyelesaikkan tugas tersebut. Dari 20 

orang anak, hanya 7 orang anak atau 35% yang mampu menyusun puzzle dengan 

baik. Sedangkan anak-anak yang lain masih bingung dan sulit untuk menyusun 

puzzle. Untuk itu, maka perlu ada perbaikan dalam melakukan kegiatan bermain 

puzzle. Agar anak dapat mengolah kognitifnya terutama mengolah kemampuan 

mengingat, kemampuan nalar atau berpikir logis dan kemampuan bilangan, anak 

perlu pembelajaran yang menarik

Pada umumnya anak kesulitan dalam memecahkan soal puzzle karena belum 

atau tidak memahami tentang puzzle. Hal ini disebabkan oleh guru dalam 
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memberikan pembelajaran di kelas masih menggunakan metode klasikal sehingga 

anak kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Mereka bahkan lebih asyik 

main-main sendiri atau mengobrol dengan temanya, sehingga kurang memahami 

pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai langkah awal dalam 

kegiatan permainan puzzle, guru harus menumbuhkan pemahaman anak terhadap 

permainan puzzle melalui pengenalan dan percontohan. Dalam melakukan kegiatan 

Permainan Puzzle guru mengawali dengan memberikan puzzle pada tingkat yang 

mudah. Bila anak telah paham, anak diberi puzzle pada tingkat  yang sedang. Bila 

anak sudah bisa, kemudian dilanjutkan pada tingkat yang sulit. Dengan begitu, anak-

anak akan merasa termotivasi dan terangsang untuk menyelesaikkan permainan 

puzzle tahap demi tahap. Selain itu, permainan puzzle harus di desain semenarik 

mungkin agar anak tertarik dan termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merencanakan penelitian dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Permainan Puzzle Pada Anak 

Kelompok B TK Harapan Kecamatan Murhum Kota Baubau”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi yang penulis maksudkan berkaitan dengan judul di atas 

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan belum tepat

b. Sarana dan Prasarana belum memadai

c. Anak kurang berkonsentrasi, lebih cenderung bersenda gurau sendiri dengan 

temanya jika guru sedang menjelaskan
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d. Anak masih sering keliru atau terbalik dalam menyusun puzzle

e. Kurangnya kemampuan kognitif anak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah permainan puzzle dapat 

meningkatkan kognitif anak Kelompok B TK Harapan, Kelurahan Lamangga, 

Kecamatan Murhum Kota Baubau?”

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah meningkatkan kemampuan kognitif melalui bermain puzzle pada anak 

Kelompok B TK Harapan, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau 

Tahun Pelajaran 2015/2016.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan meluasnya penafsiran terhadap 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan 

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Kognitif artinya suatu  proses  berpikir  berupa  kemampuan untuk 

menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga dimaknai 

sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk mencipta karya 

yang dihargai dalam suatu kebudayaan.

2. Permainan Puzzle adalah salah satu alat permainan edukatif yang menyenangkan 

yang  bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir atau 

kemampuan kognitif anak untuk memecahkan suatu masalah.
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan 

bahan kajian bagi pembaca khususnya mengenai peningkatan kemampuan kognitif 

anak melalui permainan puzzle pada peserta didik Tk. 

Selain itu, Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi peneliti, peneliti mampu menambah dan mengembangkan teori melalui 

kajian pustaka yang dilakukan serta dapat menambah referensi ilmu dalam 

mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas.

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi guru 

untuk lebih meningkatkan pengembangan model pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar, serta selalu memberikan motivasi terhadap 

peserta didik agar mau terus belajar dengan baik

3. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan 

kemampuan mengenal lambang bilangan secara optimal.

4. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk 

melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut, dapat meningkatkan aktivitas 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Kognitif

1. Pengertian Kognitif

Beberapa pengertian kognitif menurut para ahli  diantaranya; Menurut 

Drever yang dikutip oleh Yuliana Nurani dan Sujiono disebutkan bahwa “kognitif 

adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yakni persepsi, 

imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran”. 1 Sedangkan menurut 

Piaget, menyebutkan bahwa “kognitif adalah bagaimana anak beradaptasi dan 

menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian disekitarnya”.Piaget 

memandang bahwa anak memainkan peranan aktif didalam menyusun 

pengetahuannya mengenai realitas, anak tidak pasif menerima informasi. 2

Walaupun proses berpikir dan konsepsi anak mengenai realitas telah 

dimodifikasi oleh pengalamannya dengan dunia sekitar dia, namun anak juga aktif 

menginterpretasikan informasi yang ia peroleh dari pengalaman, serta dalam 

mengadaptasikannya pada pengetahuan dan konsepsi. Pengertian lain juga tentang 

kognitif menurut Chaplin yang di kutip oleh Winda Gunarti mengemukakan 

bahwa “kognitif adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk mengenal, 

menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga dan menilai. 3

                                                          
1 Yuliani Nurani dan Sujiono, Metode Pengembangan Kognitif, Jakarta; Universitas 

Terbuka 2004, h. 23
2Ibid, h. 24
3 Winda Gunarti, Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Usia Dini, 

Jakarta; Universitas Terbuka 2008, h. 10


