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Abstrak

Cognitivedevelopmentisthebasisforachild’sabilitytothink,becreativeandwork.Infulflling

theneedforchildren’sdevelopmentcanbedonebyplayingwhilecreating,becausebyplaying

childrenwillreceivenewexperiences,imagineideas,interactwithothers,theenvironmentand

begintofeeltheirworld.OneoftheproblemsintheAmongsiwiplaygroupinisthelackof

optimalcognitivedevelopmentofchildrenandthelackofavailableeducationalteachingaids

suchaspuzzlegames.Forthisreason,thisresearchaimstoencouragechildrentoplayandbe

creativeindevelopingchildren’scognitiveskillsusingeducationalpuzzles,especiallyinthis

schoolthereisaspecialprogram toplayandbecreativeeveryFriday.Inthisresearch,research

anddevelopmentmethodsareusedbyconductingactivitiesincludinganalysisofpotentialand

problems,datacollection,productdesign,producttesting,usagetesting.Incollectingdata,

observations,interviews,anddocumentationwerethencarriedoutinquantitativedescriptive

analysis,Furthermore,basedonobservationsandinterviewsduringplayandcreativeactivities



childrencanproduceworkproductsthatarealreadyintheform ofconstructionsuchasrobots

orcars.Puzzlematerialmadefrom bambooisalsoameansofintroducingenvironmentally

frienditcanbeconcludedthattheeducationalpuzzlemedia..
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PENDAHULUAN

PendidikanAnakUsiaDiniMenurut

Undang-undang Nomor 20 tahun2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional

menerangkan bahwa adalah suatu

pembinaan yang ditujukan kepada anak

sejaklahirsampaidenganusia6tahunyang

dilakukan melaluipemberian rangsangan

pendidikan.Pembinaan tersebu dilakukan

untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmaniserta rohaniagar

anakmemilikikesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut.Pendidikan Anak

Usia DinimenurutYulianiNuraniSujiono

(2012:7)

pada dasarnya meliputi seluruh

analisisdantindakanyangdilakukanoleh

pendidik dan orangtua dalam proses

perawatan,pengasuhan,dan pendidikan

padaanakdenganmenciptakanauradan

lingkungan, sehingga memberikan

kesempatan kepada anak untuk

mengeksplorasi, mengetahui, dan

memahami pengalaman belajar yang

diperolehnyadarilingkungandengancara

mengamati,meniru,bereksperimen yang

berlangsung secara berulang-ulang serta

melibatkanseluruhpotensidankecerdasan

anak.SedangkanpendidikanAnakUsiaDini

dalam Slamet Suyanto (2005: 2-3)

merupakan investasibangsayang sangat

berhargadanpenerusbagipendidikanyang

selanjutnya, dengan bertujuan



mengembangkan seluruh potensi anak

supaya berfungsisebagaimanusia yang

berguna kelak dikemudian hari. Pada

hakikatnya Pendidikan Anak Usia Dini

adalahsuatudisiplinilmupendidikanyang

memiliki konsentrasi pada pemahaman,

pembinaan,danpengembangananaksedini

mungkin(M.Sajirun,2012:1)

Pendidikan Anak Usia Dinidalam

Fadlillah dan Lilif(2013:48)merupakan

masa keemasan yaitu masa ketika anak

mempunyaibanyak potensiyang sangat

baikuntukdikembangkan.Padatahapinilah,

waktu yang sangat tepat untuk

menanamkan nilai-nilaikebaikan,karakter

yang nantinya diharapkan akan dapat

membentuk kepribadiannya. Salah satu

cara didalam mengembangkan potensi

anak yaitu melaluiPendidikan Anak Usia

Dini.

Anak Usia 4-6 tahun merupakan

masapekabagianak,dimanaanaksudah

mulaisensitif untuk menerima berbagai

upayaperkembanganseluruhpotensianak,

dimana masa peka merupakan masa

terjadinya pematangan fungsi-fungsifisik

dan psikisyang siap merespon stimulasi

yang diberikan oleh lingkungan,Martinis

YamindanJamilahSabriSanan(2013:2).

Masa peka juga dapatdijadikan sebagai

masa untuk meletakkan dasar pertama

dalam mengembangkankemampuanfisik,

kognitif,bahasa,sosialemosional,konsep

diri,disiplin,kemandirian,seni,moral,dan

nilai-nilaiagamaDepdiknas(2004).

Pengertian kemandirian menurut

Anita dan Sarah (2004: 2-4) adalah

kemampuan (kemauan)untuk melakukan

kegiatan atau tugas sehari-hari sendiri

dengan sedikit bimbingan yang sesuai

dengan tahapan perkembangan dan

kapasitasnya atau sikap yang harus

dikembangkan seorang anak untuk bisa

menjalanikehidupantanpaketergantungan

kepadaoranglain.MenurutJanice(2013:

78)kegiatanmandiridiruangkelasterdiri

dari beberapa kegiatan, salah satunya

adanyakegiatanmenyusunpuzzle.

Kemandirian menurutWatson dan

Lindgren(1973)dalam EtiNurhayati(2011:



131)adalahkemandiriandalam melakukan

kebebasan untuk mengambil inisiatif,

mampu mengatasi hambatan, dapat

melakukansesuatudengantepat,semangat

dalam usaha, dan mampu melakukan

sendirisegalasesuatutanpabantuanorang

lain.KemandirianmenurutBarnadib(1982)

dalam Eti Nurhayati,(2011: 131) bahwa

kemandirian mencakup perilaku dalam

kemampuan berinisiatif dan mengatasi

masalah,mempunyairasa percaya diri,

kemampuan melakukan sesuatu dengan

sendiritanpamenggantungkandirikepada

oranglain.

Kemandirian menurut Martinis

Yamin dan Jamilah SabriSanan (2013:

65)merupakansuatusikapyangdiperoleh

kumulatif selama masa perkembangan,

dimana individu akan terus belajaruntuk

bersikap mandiri dalam menghadapi

berbagai situasi dilingkungan, sehingga

individu tersebut pada akhirnya akan

mampu berfikir dan bertindak sendiri.

ParkerDebora(2006)dalam Martinis

Yamin dan Jamilah SabriSanan

(2013:66)menyatakanbahwakemandirian

adalah kemampuan untuk mengelola

semua milik kita, tahu bagaimana

mengelolawaktuanda,berjalandanberpikir

secaramandiri,disertaikemampuanuntuk

mengambil resiko dan memecahkan

masalah. Kemandirian menurut Martinis

YamindanJamilahSabriSanan(2013:66)

adalah kemandirian yang termasuk pada

aspek pengembangan sosialemosional,

kompetensi,danhasilbelajaryangdicapai

pada kemampuan mengenal lingkungan

alam, lingkungan sosial, peranan

masyarakat,dan menghargaikeragaman

sosial budaya, serta mampu

mengembangkankonsepdiri,sikappositif

belajar,kontroldiri,rasamemiliki,motivasi,

dankreatifitas.

Tujuankemandirian

Kemandirian yang akan dibentuk

pada anak usia diniadalah kemandirian

yangbertujuanmenjadikananakusiadini

menurutNovan Ardy (2013:29)sebagai

berikut:



 Memilikikemampuan untuk

menentukanpilihan

 Beranimemutuskansesuatu

padapilihannyasendiri

 Tanggung jawab menerima

konsekuensipilihannya.

 Memilikipercayadiri

 Mampumengarahkandirinya

sendiri

 Mampu mengembangkan

dirinya

 Mampu menyesuaikan diri

denganlingkungansekitar

 Berani mengambil resiko

terhadappilihannya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

KemandirianAnak

Faktor-faktor yang mempengaruhi

kemandiriananakmenurutMartinisYamin

dan Jamilah SabriSanan (2013:78-79)

adalahsebagaiberikut:

a.Keluarga

Faktor keluarga juga memiliki

aturan tersendiri, sehingga

kemandirianmerupakancirikhas

dari keluarga tersebut.

Pengembangan kemandirian

dapatterwujud apabila disertai

oleh kesadaran orang tua

tentang betapa pentingnya arti

kemandirianbagianak,untukitu

diperlukan latar belakang

pendidikandalam mewujudkan

kemandirian anak serta

kematangan usia ketika

memasuki jenjang pendidikan

yanglebihtinggi.

.

b.Sekolah

Dampak dari kemandirian

seorang anak akan terlihat

dalam sikapdankesiapandalam

menghadapimasa depan dan

sangat berpengaruh dalam

hubungannya dengan



masyarakat serta berinteraksi

denganlingkungannya.

c. Perkembangan sosial

emosiPerkembangan sosial

emosi pada dasarnya adalah

perubahan pemahaman anak

tentang diridan lingkungannya

kearah yang lebih jelas dan

sempurna yang meliputi

pemahaman:(1) terhadap diri

sendiridanberhubungandengan

orang lain yaitu teman sebaya

danorangdewasa,(2)tanggung

jawab terhadap diri sendiri

maupun orang lain, dan (3)

perilakuprasosial(Fauziah,1996)

dalam (Martinis

PengertianPuzzle

Puzzleawalmulanyaditemukanoleh

John Spilbury pada tahun 1767dalam

Sitiatava Rizema Putra (2013:50),yang

menjelaskan puzzle adalah salah satu

mainanyangdapatmangasahkemampuan

rekonstruksianak.Denganpuzzleini,anak

bisa berlatih tentang gometri.Selain itu

dapat dijadikan sebagai pembelajaran

matematika bagi anak yaitu dengan

menghitung jumlah potonganpotongan

puzzleyangada.Puzzleadalahpermainan

yang menarik bagi anak, sebab pada

dasarnya anak menyukaibentuk gambar

warnayangmenarik(YusepNur,2012:25).

Puzzlemenawarkanlatihanmengagumkan

bagiketangkasanjaridankoordinasimata

tangan,sertakonsepkognitifmencocokkan

bentuk, dan hubungan bagian dengan

keutuhanJanice(2013:240).

Puzzle menurut pengamatan

Maldonado (1996) dalam Janice (2013:

240),bisa menjadialat pengamatan dan

penelitian yang baik bagi guru,

memungkinkan guru mudah mengamati

anak-anak. Konsentrasi, gerakan tubuh,

bahasa mereka,berpikir dari segi

menyelesaikan tugas, dan melakukan

pilihanbisadiketahuiolehpengamat.Selain

itu menurut pangamatan Baron (1999)

dalam Janice (2013:241), Anak yang

memilih mengerjakan puzzle merupakan



kegiatan literasi social yang kaya

percakapan berkisar proses itu,seputar

ceritayang ditampilkanolehgambaritu,

tentang pengalaman pribadi anak-anak

terkaitgambaritu.

Apabilaanaksudahmenguasaisatu

aktivitasatausatukegiatandimanaanak

mampuuntukbekerjasecaramandiri,maka

perludisajikanaktivitasataukegiatanpada

level berikutnya seperti aktivitas atau

kegiatanpuzzleMajaPitamic(2013:13).

Pengertian di atas dapat

disimpulkanbahwakegiatanpuzzleadalah

sebuah kegiatan mencocokan atau

menyusunbentukkepinganmenjadibagian

utuhsesuaipadatempatsemula.Kegiatan

puzzle tersebutmampu tercapaiapabila

ada ketangkasan jari, koordinasi mata

tangan, konsep kognitif, konsentrasi,

gerakan tubuh,bahasa,erpikir dari segi

menyelesaikan tugas, dan melakukan

pilihan.

Disamping itu puzzle sangat

menarik bagi anak-anak dari beberapa

bentukgambaryanglucuhinggakepingan-

kepingan yang berwarna warni,membuat

anak senang dan semakin ingin

mencobanya.

DiTK Aisyisiyah bustanulatfal1 kendari

kelompokB2terdapat10anak.

Berdasarkanhasilpengamatanyang

dilakukanpenelitibahwakemandiriananak

belum sesuaidengantahapperkembangan.

Tahap perkembangan kemandirian yang

mencakup dua aspek pokok yakni

kemandirian emosi, dan kemandirian

bertindakbelum optimalyaitupadasikap

perilakunya belum nampak.Sebagaimana

perilaku kemandirian emosidapatdilihat

dalam hal menahan diri untuk tidak

meminta bantuan orang lain pada saat

menghadapisuatu masalah.Kenyataanya,

anakmasihbanyakmembutuhkanbantuan

untuk dapat menyelesaikan setiap ada

masalah yang dihadapi. Perilaku

kemandirian bertindak dalam

kemampuannyamembuatkeputusanpada

sebuahmasalahyangada.Kenyataannya,

anak masih membutuhkan dampingan



untuk pertimbangan dan memutuskan

suatumasalahyangsedangdihadapi.Dari

sejumlah 10 anak hanya 1 anak yang

kemandiriannya sudah sesuai dengan

harapandalam halkemandirianemosidan

kemandirian bertindakyaitu anakmampu

menyelesaikan kegiatan menyusun puzzle

tepatwaktutanpaoranglainterlibat.Halini

disebabkan kegiatan-kegiatan yang

dilakukan anak belum mendukung untuk

kemandiriananak.Anakdalam melakukan

kegiatan yang dilakukan sering meminta

bantuan teman maupun guru. Hal ini

lingkungansekitarjugaberpengaruhpada

kemandiriananak.

Berangkat dari permasalahan ini

maka kegiatan menyusun puzzle dipilih

untukmengembangkankemandirianemosi

dan kemandirian bertindak pada anak

Kelompok B2 diTK Atsyisiyah bustamul

atfal

Kemandiriandalam halinimencakup

kemandiriananakdiluarmaupundidalam

kelas.Dengan demikian perlu dilakukan

kegiatan yang dapat mengukur tingkat

kemandiriananakyaitudenganmelakukan

kegiatanmenyusunpuzzle.

Kegiatan puzzle menurut

pengamatan Maldonado (1996) dalam

Janice (2013:240)adalah kegiatan yang

merupakanalatpengamatandanpenelitian

yang baik bagi guru, sehingga

memungkinkan guru mudah mengamati

anak-anak.Selain itu dengan kegiatan

menyusun puzzle guru dapatmengamati

konsentrasi,gerakan tubuh,bahasa,cara

berpikir menyelesaikan tugas, dan

melakukan pilihan yang akan dilakukan

anak.MenurutYusep Nur(2012:26&34)

bahwa kegiatan menyusun puzzle

mempunyaimanfaatuntukperkembangan

dan peningkatan kemandirian anak yaitu

mengembangkankemampuananakdalam

berpikirdanbelajarberkonsentrasi,melatih

koordinasitangandanmata,meningkatkan

keterampilan kognitif (cognitive skill)

berkaitandengankemampuanbelajardan

memecahkan masalah, belajar

bersosialisasi (secara berkelompok),

melatihkesabaran,mengenalkanwarnadan



bentuk,melatih kemampuan motorik,dan

melatih konsentrasi.Kegiatan menyusun

puzzle tentunya mempunyai kelebihan

tersendiriyaitudenganpotonganbervariasi,

warnayangbermacam-macam danbentuk

puzzleyanglengkap.

Berdasarkan pemaparan di atas

dapatdiketahuibahwadalam menganalisis

kemandiriananakdapatdilakukanmelalui

kegiatan menyusun puzzle. Kegiatan

menyusun puzzle dapat melatih

kemandiriananaksecaraoptimal.Peneliti

merasatertarikuntukmelakukanpenelitian

tentang analisis kemandirian melalui

kegiatan menyusunpuzzlepadaanakTK

Aisyisiyah.

KAJIAN LITERATUR DAN

PENGEMBANGANHIPOTESIS

1.kemandirian menurut Anita dan

Sarah (2004: 2-4) adalah kemampuan

(kemauan)untukmelakukankegiatanatau

tugas sehari-harisendiridengan sedikit

bimbingan yang sesuaidengan tahapan

perkembangandankapasitasnyaatausikap

yang harus dikembangkan seorang anak

untuk bisa menjalani kehidupan tanpa

ketergantungankepadaoranglain.Menurut

Janice(2013:78)kegiatanmandiridiruang

kelasterdiridaribeberapakegiatan,salah

satunyaadanyakegiatanmenyusunpuzzle.

2.Tujuankemandirian

Kemandirianyangakandibentukpadaanak

usiadiniadalahkemandirianyangbertujuan

menjadikananakusiadinimenurutNovan

Ardy(2013:29)sebagaiberikut:

 Memiliki kemampuan untuk

menentukanpilihsan

 Beranimemutuskan sesuatu pada

pilihannyasendiri

 Tanggung jawab menerima

konsekuensipilihannya.

 Memilikipercayadiri

 Mampumengarahkandirinyasendiri

 Mampumengembangkandirinya

 Mampu menyesuaikan diridengan

lingkungansekitar



 Beranimengambilresiko terhadap

pilihannya.

Penjelasan diatas dapatdisimpulkan

bahwa kemandirian pada anak usia dini

tumbuhdantercerminpadacaraberpikir,

bertindak,beranimengambilkeputusandan

resiko, serta mengarahkan,

mengembangkan, menyesuaikan diri

denganlingkungansecaramandiri.

PuzzleAngka

Bilangan angka bongkarpasang atau

puzzle ini biasa digunakan untuk

mengajarkan anak mengenal angka

sekaligus keterampilan dalam

menyusunnyalagi.Aturanmainyangharus

diperhatikan dalam kegiatan menyusun

puzzleangkaadalah:

1)Lepaskankepinganangka-angkadari

papannya.Mintalahanakuntukmemasang

kepinganituketempattepat.

2) Permainan juga bisa divariasikan

dengan permainan memasang warna.

Mintalahanakuntukmemasangkepingan

yangberwarnabedauntukmencobasatu

persatu.

3)Mintalah anak untuk menyebutkan

dengan suara keras nama-nama angka

tersebut.

4) Biasanya, permainan ini

memperkenalkan angka 0-10 secara

berurutan,bisajugasecaraacak.

5)Permainan inijuga bisa digunakan

untuk belajar perhitungan sederhana,

karenadilengkapidengantandatambah(+

),kurang(-),bagi(:),kali(x),dansama

dengan(=).

Macam-macam dan aturan puzzle

memperkenalkan adanya macam bentuk

dan warna kepingan-kepingan. Melatih

motorik,konsentrasi berpikir,koordinasi

mata dan tangan, ketrampilan,

bersosialisasi,dankesabaran.Jikahalitu

bisadilakukananakmakadisinianakbisa

dikatakandapatmemecahkanmasalahnya

sendiri. Apabila anak belum mampu

melakukankegiatanbongkarpasangpuzzle

dengan tepat,maka halyang dilakukan

dengan pengulangan secara bertahap.



Mulaidaritingkatyangmudahketingkat

yanglebihsulit.Agarperkembanganyang

dilakukansemakinmenambahpengalaman

danperbaikanbagianak.

Bahan,Alat,dan Cara Membuat

Puzzle

Menurut(Setiatava Rizema Putra,

2013:51)adapun bahan dan alatyang

dibutuhkanuntukmembuatmainanpuzzle

adalahsebagaiberikut:

a.Kertaskartonataukardus.

b.Gambarkalender,majalah,atau

gambarlainnya.

c.Lem.

d.Pisau.

e.Cutter.

f.Penggaris.

g.Gunting(jikadiperlukan).

CaramembuatPuzzlemenurut(Setiatava

Rizema Putra,2013:51)adalah sebagai

berikut:

a.Carilah gambar yang menarik,

sepertisepertigambar makanan,

buah, binatang, atau gambar

yangmembuatanaktertarik.

b.Siapkandualembarkartonatau

kardusdenganukuranyangsama.

c.Tempelkanbelakanggambarpada

salahsatukarton.

d.Berilah garis tepipada gambar

yang telah ditempelpada karton dengan

jarak1,5cm.

e.Potonglahkartontersebutdengan

pisauataucutter,tepatpadagaristepiyang

dibuat.

KemampuanMenyusunKegiatanPuzzle

Maldonado(1996)dalam Janice(2013:249

-250)menyatakanpenyusunanpuzzleanak

kecil merasakan kepuasan dengan

menyatukan potongan-potongan secara

tepat.Anakmemecahkanmasalahdengan

menelusuribagian puzzle yang kosong,

menemukanstrategiuntukmelengkapinya,

dan mengevaluasi hasilnya.Saat puzzle



lengkap,kepuasandiriterpenuhi.Pendapat

diatasdapatdisimpulkanbahwaKegiatan

menyusun puzzle memfokuskan pada

kemampuan berpikir anak, dalam

menyelesaikanataumemecahkanmasalah

pada saat kesulitan memasangkan

kepingan-kepingan puzzle untuk menjadi

bentuk yang utuh kembali. Kegiatan

menyusunpuzzleyangdilakukanmembuat

anak merasa puas dalam menyatukan

potongan-potongan secara tepat, anak

mampu memecahkan masalah dengan

menelusuribagian puzzle yang kosong,

anak mampu menemukan strategiuntuk

melengkapinya,danmengevaluasihasilnya,

tentunya dengan bimbingan dan motivasi

guru.

METODEPENELITIAN

Jenis penelitian yang akan

digunakan adalah penelitian kualitatif

(Classroom Action Research).Penelitian

tindakankelasadalahsuatupencermatan

terhadap kegiatan belajarberupa sebuah

analisis,yang sengaja dimunculkan dan

terjadi dalam sebuah kelas secara

bersamaan (Suharsimi Arikunto dkk,

2007:3).

Berdasarkan definisi di atas penelitian

kualitatif dilakukan mulai dari

merencanakan penelitian kegiatan,

memantau, mencatat, mengumpulkan

data,menganalisis data serta melaporkan

hasilpenelitian.Penelitiankualitatifinisalah

satu upaya dilakukan untuk

mengembangkan kemandirian melalui

kegiatan menyusun puzzle. Untuk

mengembangkankemandiriananak,peneliti

melakukan tindakan perbaikan melalui

kegiatan menyusun puzzle.Kegiatan ini

sebagaisalah satu cara penelitiuntuk

mengembangkankemandiriananakmelalui

kegiatan mesnyusun puzzle. Kegiatan

menyusun puzzle yang diterapkan dalam

peningkatan kemandirian anak Kelompok

B2 TK Aisyiyah bustanulatfal1 kendari,

diharapkan mampu mewujudkan tingkat

kemandiriananak,yangsebelumnyapada

kegiatankegiatan lainnya belum terlihat

tingkatkemandiriannya,maka dengan di

terapkannya kegiatan menyusun puzzle



tersebut dapat terwujud sesuai pada

harapanyaitukemandirian.

Penelitian kualitatifinidiharapkan

mampumemperbaikipelaksanaankegiatan

belajarapapundanmampumeningkatkan

kemandirian anak serta mampu

meningkatkan profesional guru sebagai

pendidiktanpamengesampingkankegiatan

yanglainnya.

RUANGLINGKUPPENELITIAN

Ruang lingkup penelitian adalah

analisis kemandirian melalui kegiatan

menyusunpuzzelepadaanakkelompokB2

diTKAisyiyahbustanulalfat1kendari.

BAHANDANALAT

Penilitianyanfgdigunakandaam penilitian

ini menggunakan pedoman

wawancara(interview gulde)danpedoman

observasidanmenggunakanhandphone.

TEMPATPENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Tk Aisyiyah

bustanulalfat1kendari.

TEKNIKPENGUMPULANDATA

Adabeberapateknikyangdapatdigunakan

dikumpulkandata,dimanasatusamalain

mempunyai fungsi yang berbeda dan

hendaknya dapatdigunakan secara tepat

sesuai dengan tujuan penelitian ini

menggunakan beberapa metode, yaitu

wawancaraatauinterview ,observasiatau

pengamatandandokumentasi.

1.Wawancara adalah

percakapan dengan

maksut tertentu,

percakapan itu di

lakukan oleh dua

pihak, yaitu

pewawancara

(interviewer) yang

memberikanjawaban

atas pertanyaan itu

(moleong,2005:186),

maksut dari di

gunakanyametodeini

adalah untuk



memperoleh

keteranganataudata

yang di perlukan

untuk tujuan

penelitian.

2.Observasi teknik

observasi ini di

gunakan untuk

melakukan

pengamatan

langsung terhadap

kegiatan analisis

kemandirian anak

dalam menyusun

puzelle. Teknik

pengumpulan data

dengan observasi

digunakan apabila

penelitian berkenan

dengan prilaku

manusia, prosese

kerja, gejala2 alam

dan bila responden

yang diamatitidak

terlalu besar

(sugiyono,2010;203)

TEKNIKANALISISDATA

Data dalam penelitian iniadalah

observasi langsung terhadap subjek

penelitian untuk mengungkapkan tingkat

perkembangan kemampuan kemandirian

yaitu kemampuan menyusun puzzle.

Peneliti dan kolaborator melakukan

pengambilandatapadasaatkondisiawal

pembelajaran di kelas dan pada saat

tindakankelasdengankegiatanmenyusun

puzzle.Tehnikanalisisdatayangdigunakan

dalam penelitian iniadalah analisis data

deskriptif kuantitatif. Suwarsi Madya,

(2006:75)menyatakanbahwaanalisisdata

dalam penelitian tindakan diawali oleh

refleksiputaran penelitian Teknik anaisis

data yang digunakan dalam penelitian ini

adalahanalisisdatainduktif.Analisisdata

induktifadalahpenarikankesimpulanyang

berangkatdarifakta-fakta khusus,untuk

kemudianditarikkesimpulansecaraumum.

Adapun langkah-langkah untuk

menganalisis data dalam penelitian ini

adalahsebagaiberikut:



1.Pengumpulan Data Pengumpulan

dataadalahmencari,mencatat,dan

mengumpulkan semua secara

objektif dan apa adanya sesuai

dengan hasil observasi dan

wawancara di lapangan yaitu

pencatatan data dan berbagai

bentukdatayangadadilapangan.

2.Reduksi Data Menurut Sugiyono

(2010:338).Mereduksidataberarti

merangkum,memilih hal-halyang

pokok,memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan

polanya dan membuang halyang

tidakperlu.Dengan demikian data

yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih

jelas,dan mempermudah peneliti

untukmelakukanpengumpulandata

selanjutnya,dan mencarinya bila

diperlukan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan

masalahyangdirumuskansejakawal,tetapi

mungkin juga tidak,karena masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian

kualitatif masih bersifat sementara dan

akan berkembang setelah penelitian di

lapangan.Dalam penelitian inidata yang

telah diproses dengan langkah-langkah

sepertidiatas,kemudianditarikkesimpulan

secarakritisdenganmenggunakanmetode

induktifyang berangkatdarihal-halyang

bersifat khusus untuk memperoleh

kesimpulan umum yang objektif.

Kesimpulantersebutkemudiandiverifikasi

dengan cara melihatkembalipada hasil

reduksi dan display data sehingga

kesimpulanyangdiambiltidakmenyimpang

daripermasalahanpenelitian.

HASILDANPEMBAHASAN

Dalam kelasTkAisysiyahbustanulaftal1

penelitimelakukanpengamatanpadaanak

tersebut,padasaatmelakukanpengamatan

terdapatbeberapa permasalahan dimana

permasalahanya itu anak kurang mandiri

dalam menyusunpuzelle..



Padasaatpenelitimenjelaskancara

menyusunpuzellenamunanakkurang

fokusdanmasihsangatkurangbisauntuk

menyusenpuzelleapalagipadasaatdiberi

tugasdirumahmenyusunpuzzele.

Inilahhasilpekerjaananakpadasaat

mengerjakanpekerjaanrumahyaitu

menyusunpuzzele,darihasilpekerjaan

anaktersebutdapatmengambarkan

bahwasanyaanaktersebutmasihbelum

mandiridalam menyusunpuzzele.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa melalui kegiatan

menyusun puzzle dapatmengembangkan

kemandirian pada anak kelompok B2 TK

Aisyisiyahbustanulalfat1kendari.Kegiatan

menyusun puzzle dapatmengembangkan

kemandirian,karena dilakukannya suatu

tindakan kelas melaluiproses beberapa

siklus.DilihatdarisiklusIterdapatanak-

anakyangmasihasyikmainsendirisaat

teman lain sedang berkegiatan, belum

percaya diri dalam kegiatan menyusun

puzzle. Terdapat pula anak yang

membutuhkan motivasi agar mampu

berusaha sendiridan mampu melakukan

kegiatan sendiri,tanpa melibatkan orang

lain.Halinidilakukanterusmenerusoleh



guru dan telah terlihat peningkatannya

sedikit demi sedikit walaupun belum

optimal.Siklus IIsudah ada peningkatan

hanya sedikitanakterlihatbelum selesai

saatmelakukankegiatandanmintauntuk

ditemanipadateman yang sudahselesai

duluan, anak bekerja sendiri dalam

berkegiatan, tampak semangat dalam

melakukan kegiatan,dapatdengan lebih

cepattanpa dengan bantuan,mempunyai

inisiatifbarudarisetiapmasalahyangada,

danmampusabarpadasetiapkegiatan,hal

inimenunjukkanbahwapeningkatansecara

bertahap berhasil dengan optimal.

Disamping itu dalam kegiatan menyusun

puzzle dapat meningkatkan kemandirian

yaitu melalui proses kegiatan untuk

menyelesaikan tindakan suatu masalah,

bertanggungjawabpadamasalah,bersabar

dalam melakukan kegiatan dan berusaha

sendiri dalam menyelesaikan masalah

tanpa bantuan. Hal ini menjadikan

kemandiriananaksemakinmeningkatbaik

dengan dilakukannya sebuah tindakan

kegiatan menyusun puzzle dengan hasil

peningkatanyangoptimal.
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