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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang dapat membentuk perkembangan dan pertumbuhan pada anak. 

Melalui pendidikan peserta didik dapat mengembangkan kecerdasannya yang 

akan membantu peserta didik dapat bergaul dengan lingkungan sekitar. Salah 

satunya dari kecerdasan itu adalah kecerdasan interpersonal yang menggambarkan 

peserta didik dapat berhubungan dengan orang-orang dan lingkungan sekitarnya. 

Namun dengan perkembangan teknologi dan gadget yang ada saat ini tidak sedikit 

anak usia dini tidak mengenal dengan gadget. Sehingga peserta didik sibuk 

dengan dunia sendiri dan menyebabkan permasalahan pada usia dini dalam 

sulitnya berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan luar. Maka dari itu 

pentingnya pendidikan sejak dini agar peserta didik dapat mengembangkan 

kecerdasan interpersonalnya secara optimal sesuai dengan usia peserta didik. 

Pada dasarnya prinsip pendidikan pada anak usia dini itu salah satunya 

bermain seraya belajar (Depdiknas, 2006). Menurut Budiarti (2007:96) Dunia 

anak adalah dunia bermain, bermain pada anak merupakan sarana untuk belajar 

pada anak, sebab bagi anak bermain merupakan suatu kesatuan dan suatu proses 

yang terus menerus yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Melalui 

bermain anak dapat mendapatkan pengalaman yang luar biasa, secara tidak 

langsung juga melalui bermain anak dapat membantu proses pertumbuhan dan 

perkembangannya, anak dapat mengembangkan ilmu kognitifnya dalam upaya 

menyusun kembali gagasan-gagasannya yang indah. Dalam kata lain bermain 

merupakan tahap awal proses belajar pada anak yang dialami semua manusia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas, 2003) berkaitan dengan pendidikan anak usia dini tertulis 

pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi:  
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“Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan enam tahun dan bukan merupakan prasayarat untuk mengikuti 

pendidikan dasar.” 

 

Selanjutnya pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

ditegaskan bahwa: 

“Pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang 

ditujukan 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”  

 

Bermain merupakan kegiatan yang penting dalam mengembangkan 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini, bermain dilakukan atas 

kemauan anak dan tidak ada paksaan sehingga proses bermain yang 

menyenangkan akan menghasilkan proses belajar (Mutiah, 2010:140). Menurut 

Hariwijaya (dalam Elnawati dan Siwiyanti 2018:7) bermain merupakan sebuah 

kegiatan yang selalu dilakukan oleh setiap anak, bahkan dikatakan anak mengisi 

sebagian besar dari kehidupannya bermain. Bermain merupakan kegiatan yang 

dilakukan anak secara berulang-ulang demi kesenangan tanpa adanya tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai. 

Lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki tugas utama untuk 

mengenalkan pengetahuan, mengembangkan sikap, perilaku, bahkan 

mengenalkan kebudayaannya sendiri melalui permainan tradisional ini (Karwati, 

2014). Di TK Islam Al-fauza sudah mengenalkan dan menerapkan hal seperti ini 

yang biasa dilakukan pada hari Kamis  dengan dikegiatan “Kamis nyunda”. Guru 

sering menggunakan permainan tradisonal pada pembelajaran Kamis nyunda 

tersebut seperti, bermain oray-orayan, sondah, lompat tali, ucing sumput, 

congklak, boy-boyan, hahayaman, galah asin, endog-endogan, paciwit-ciwit 

lutung. Tujuan dari kegiatan permainan tersebut diharapkan anak-anak dapat 

mengembangkan kecerdasaan interpersonal  melalui permainan tradisonal. 

Permainan tradisional merupakan hasil budaya masyarakat sekitar, yang 

berasal dari zaman-zaman yang sudah lalu atau tua, yang telah tumbuh hingga 

sampai sekarang. Dahulu anak-anak bermain dengan alat seadanya, permainan 
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tradisonal anak juga sebagai aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat 

untuk mempertahankan kebudayaannya ditengah-tengah masyarakat yang modern 

ini (Khasanah; Prasetyo; dan Rakhmawati, 2011). Selain itu Permain Tradisional 

merupakan kegiatan permainan yang sederhana serta mengandung nilai-nilai 

kebudayaan setempat dan melalui kegiatan permainan tradisional ini dapat 

mengembangkan sikap sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Namun pada 

kenyataannya banyak sekali yang tidak mengetahui dengan permainan tradisional 

tersebut dapat mengembangakan kecerdasan interpersonal anak, di zaman yang 

modern ini kegiatan permainan tradisional hampir tidak dilakukan oleh anak-anak 

bahkan anak zaman sekarang lebih mengetahui kegiatan permainan melalui 

elektronik canggih seperti cellular phone, komputer dan alat digital lainnya, 

sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar akibat 

terlalu asik bermain secara personal atau menyendiri. Oleh sebab itu pelaksanaan 

kegiatan permainan tradisional dilakukan sejak dini demi terbentuknya peserta 

didik yang mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

Menurut Gardner kecerdasan anak bukan hanya ditentukan dari  

intelegensinya saja, karena tes intelegensi hanya mengukur kemampuan anak 

dalam bidang verbal-linguistik dan verbal logismatematis yang hasilnya 

disimpulkan dalam skor, karena skor tidak menandai cerdas atau tidaknya anak 

(Gardner, 2003). Anak memiliki kecerdasan yang dapat terwujud dari 

keterampilan dan kamampuan, yang bukan hanya kemampuan verbal-linguistik 

dan verbal logismatematis. Kemampuan yang mewakili berbagai cara anak dalam 

belajar dan berinteraki dengan diri dan lingkungannya. 

Berdasarkan hasil observasi yang ditemui dilapangan, tepatnya dalam 

proses kegiatan permainan tradisional  peserta didik di TK Islam Al-Fauza belum  

bisa mengembangkan kecerdasan jamak salah satunya dalam pengembangan 

kecerdasan interpersonal anak, karena peserta cenderung kurang percaya diri 

melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi terhadap 

lingkungan sekitar peserta didik. Oleh karena itu melalui permainan tradisional 

akan lebih efektif diterapkan disekolah karena melalui permainan peserta didik 

akan lebih banyak interaksi dengan temannya dan akan lebih meningkatkan 
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kepercayaan diri pada peserta didik sehingga kecerdasan interpersonal peserta 

didik mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu kegiatan yang 

berhubungan mengembangkan kecerdasan interpersonal anak dengan bermain 

permainan tradisional merupakan salah satu media anak usia dini yang dapat 

mencakup perkembangan jamak. Namun dalam penelitian ini peneliti 

memfokuskan penelitian pada permainan tradisional sunda salah satunya 

permainan sondah. 

Berdasarkan penjelasan singkat di atas peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih detail mengenai kegiatan permainan tradisional dalam mengembangkan 

kecerdasan jamak, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “Efektivitas Permainan Tradisional Sondah Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini Di TK Islam Al-

Fauza Tahun Ajaran 2018-2019”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan kegiatan permainan tradisional sondah dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini di TK Islam 

Al-Fauza? 

2. Bagaimana proses kegiatan permainan tradisional sondah dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini Di TK Islam Al-

Fauza? 

3. Bagaimana hasil efektivitas permainan tradisional sondah dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini di TK Islam Al-

Fauza? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini efektif, efisien dan terarah maka perlu pembatasan 

masalah. Penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Perencanaan kegiatan permainan tradisional sondah dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal pada anak usia dini di TK Islam Al-Fauza. 
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2. Proses kegiatan permainan tradisional sondah dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal anak usia dini Di TK Islam Al-Fauza. 

3. Hasil efektivitas permainan tradisional sondah dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal anak usia dini di TK Islam Al-Fauza. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Peneletian ini bertujuan adalah : 

1. Mendeskripsikan perencanaan kegiatan permainan tradisional sondah dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini di TK Islam Al-

Fauza. 

2. Mendeskripsikan bagaimana proses permainan tradisional sondah dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal di TK Islam Al-Fauza. 

3. Mendeskripsikan hasil yang dicapai dari Efektivitas Permainan Tradisional 

sondah dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal di TK Islam Al-Fauza 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis semoga penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, terutama pada bidang pedidikan guru pendidikan anak usia dini 

dalam memberikan gambaran mengenai Efektivitas Permainan Tradisional dalam 

mengembangkan kecerdasan jamak 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru untul meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan 

pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak melalui 

permainan tradisional dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal 

pada anak usia dini. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan dan referensi 

terhadap penelitian yang relevan. 



6 
 

c. Orangtua. Sebagai referensi dan masukan untuk orangtua bahwa melalui 

permainan tradisional dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal 

pada anak. 

 


