
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tansformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju menuju 

negara berkembang, masyarakat Indonesia kini mulai menyadari pentingnya 

pendidikan anak usia dini atau lebih disingkat dengan PAUD. PAUD 

(Pendidikan Anak Usia Dini) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rokhani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan yang lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur 

formal, nonformal dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal 

berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk 

lain yang sederajat. PAUD pada jalur nonformal berbentuk Kelompok 

Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang 

sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

 Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20/2003 ayat 1, yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk 

dalam rentang usia 0-6 tahun. Sementara itu menurut kajian rumpun ilmu 

PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan 
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sejak usia 0-8 tahun.Ruang lingkup Pendidikan Anak Usia Dini mencakup, 

Infant (0-1 tahun), Toddler (2-3 tahun), Preschool/Kindergarten children (3-6 

tahun) dan Early primary school (SD kelas awal) (6-8 tahun).Tujuan PAUD 

adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh 

kembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki 

kesiapan yang optimal didalam mengarungi kehidupan dimasa dewasa dan 

membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di 

sekolah. 

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang menitikberatkan pada 5 aspek perkembangan yakni Perkembangan 

Moral Agama, Fisik Motorik (kasar dan halus), Kognitif, Bahasa dan Sosial 

Emosional. Oleh sebab itu, dibutuhkan kondisi dan rangsangan yang sesuai 

dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangannya tercapai 

secara optimal. Salah satu aspek perkembangan anak adalah sosial emosional. 

Definisinya jika perkembangan sosial merupakan tingkat jalinan interaksi 

anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga 

masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional merupakan 

luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan 

demikian, perkembangan sosial emosional merupakan kepekaan anak untuk 

memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga perkembangan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain 

karena keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh.  
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Untuk mengembangkan perkembangan sosial emosional pada anak, 

salah satunya bisa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau 

cooperative learning. Metode Teams Game’s Tournament (TGT)merupakan 

sebuah metode untuk meningkatkan perkembangkan sosial emosional anak, 

yang dimainkan oleh 4-5 anak untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan 

yang sudah didapat selama pembelajaran berlangsung. 

Dari hasil observasi yang sudah dilaksanakan di TK Negeri Pembina 

Watukumpul, khususnya dikelompok B2 perkembangan sosial emosional 

anakmasih rendah. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor anak dan 

faktor guru. Faktor Anak dapat digambarkan dengan masih adanya sifat 

egosentris yang dimiliki anak seperti lebih suka bermain sendiri, dan kurang 

bisa berbagi dengan teman sebayannya serta karakteristik anak yang 

mayoritas pendiam. Faktor ini mengakibatkan mereka perkembangan sosial 

emosionalnya belumberkembang secara optimal. Sedangkan dari faktor guru 

dapat digambarkan dengan kurangnya kekreativitasan guru dalam 

pembelajaran seperti masih seringnya menggunakan Lembar Kerja Anak 

(LKA) yang sifatnya individual serta kurangnya memberikan motivasi kepada 

anak untuk mampu mengembangkan perkembangan sosial emosional di 

lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, dapat dibuat prosentase 

data bahwa dari 24 anak belum ada anak atau 0% perkembangan sosial 

emosionalnya berkembang sangat baik (BSB), 8 anak atau 33% Berkembang 

Sesuai Harapan (BSH), 4 anak atau 17% Mulai Berkembang (MB), dan 12 
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anak atau 50% Belum Berkembang (BB).Kondisi seperti ini menyebabkan 

perkembangan sosial emosional pada anak menjadi terhambat, 

sehinggamengakibatkan mereka belum bisa untuk berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan teman sebayanya. 

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan masa peka 

anak usia dini pada aspek sosial emosional ini, peneliti akan menerapkan 

salah satu model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan metode 

Teams Game’s Tournament (TGT) karena metode ini, belum banyak 

diterapkan dalam pendidikan walaupun mereka sangat membanggakan sifat 

gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,permasalahan yang akan peneliti 

ungkapkan dalam penelitian ini adalah: “Apakah Metode Teams Game’s 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan perkembangan sosial emosional anak 

dikelompok B2 TK Negeri Pembina, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten 

Pemalang Semester Genap Tahun Ajaran 2013 - 2014 ?” 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan bahwa melalui metode Teams Game’s Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan perkembangan sosial emosional anak dikelompok B2 TK 
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Negeri Pembina, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang Semester 

Genap Tahun Ajaran 2013 - 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Anak 

Akan merasa senang, dapat meningkatkan kepekaan emosinya 

dengan cara mengenalkan berbagai macam perasaan, mengenalkan 

perubahan perasaan dan menumbuhkan kepercayaan diri dan dapat 

mengembangkan kemampuan sosialnya, seperti membina hubungan 

dengan anak lain, menyesuaikan diri dengan teman sebaya, bekerjasama 

dan berperan dalam kelompok, memperoleh pengalaman yang 

menyenangkan serta dapat melatih anak untuk bersaing secara positif. 

2. Bagi Guru 

Dapat menjadi masukan bagi guru agar lebih kreatif dan inovatif 

dalam mengajarkan pembelajaran yang sesuai dengan hakekat anak usia 

dini baik didalam proses pembelajaran maupun pada saat kegiatan bermain 

diluar kelas. 

3. Bagi Orang tua 

Dapat ikut merasakan manfaat dari hasil penelitian, yakni anak-

anak mereka perkembangan sosial emosionalnya dapat ditingkatkan 

melalui metode Teams Game’sTournament (TGT) sehingga sebagai orang 

tua dapat menindaklanjuti ketika anak berada di lingkungan keluarga. 
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