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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk mempersiapkan anak untuk 

kehidupan yang akan mendatang. Dalam mempersiapkan hal itu didunia 

pendidikan memiliki beberapa tingkatan salah satu tingkatan yang paling 

mendasar ialah Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. PAUD adalah tingkatan 

yang bersifat fundamental artinya pendidikan yang mampu membentuk kerangka 

dasar pengetahuan anak serta sikap dan keterampilan yang dimiliki. Menurut 

Sofyan and Anggereini (2019: 2208) diIndonesia menggunakan beberapa model 

pembelajaran seperti: Area, model pembelajaran center, dan model pembelajaran 

kelompok. Menurut Indryani, Musnir, and Sumantri (2019:271)Kualitas 

pembelajaran tergantung pada kualitas desain pengembangan model pembelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik. Peran guru dalam mendesain model pembelajaran 

adalah yang paling penting dan sangat penting karena dalam model pembelajaran 

terdapat materi pembelajaran yang akan dipelajari harus memenuhi kebutuhan 

siswa sebagai peserta didik. 

Menurut Sofyan, Anggreani,& Saadiah (2019::1137)Pembelajaran untuk 

anak-anak usia ini harus diadakan secara profesional guna untuk membantu proses 

perkembangan anak usia dini dalam kehidupan anak-anak berikutnya sampai 

periode terakhir dari perkembangan mereka. Menurut Sujiono (2013:6) 

mengatakan bahwa anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani 
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suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan 

selanjutnya. Perkembangan pada anak usia dini merupakan perkembangan yang 

dalam prosesnya memerlukan stimulus karena anak usia dini berada pada masa 

keemasan yaitu dimana anak dapat berkembang dengan pesat maka penting bagi 

anak usia dini untuk dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan anak usia dini salah 

satunya adalah kebutuhan atas pendidikan tersebut. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun (lahir-6 tahun) yang dilakukan melalui ransangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar 

memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut 

Ndari dan Chandrawaty (2015:6) pendidikan anak usia dini adalah upaya untuk 

menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran 

yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Dalam 

penyelenggaraanya yang menjadi tujuan utamanya adalah pengembangan aspek 

perkembangan yang dimiliki anak.  

Dalam meningkatkan mutu pendidikan anak, sangat diperlukan 

pemahaman yang mendasar mengenai perkembangan anak. Mengacu pada 

Pemendiknas Nomor 137 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini bahwa terdapat enam aspek perkembangan yaitu agama dan moral, fisik dan 

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Salah satu perkembangan 

yang harus dikembangkan untuk anak usia dini yaitu perkembangan sosial 
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emosional. Sebagai makhluk monodualis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dan menyelesaikan berbagai tugas kesehariannya manusia memerlukan bantuan 

dari orang lain. Kenyataan tersebut menjadikan antara individu yang satu dan 

individu lainnya saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi 

pada nyatanya tidak semua individu dapat bersosialisasi dengan optimal. Ada 

yang dapat bersosialisasi dengan baik, ada pula yang kurang dapat bersosialisasi 

dengan baik, bahkan malah sama sekali tidak bisa berosialisasi. Kemampuan 

seseorang dalam bersosialisasi berkaitan erat dengan kemampuan seseorang 

dalam memantau baik emosi-dirinya maupun emosi orang lain, dimana 

kemampuan ini digunakannya untuk mengarahkan pola pikir dan perilakunya 

(Salovey dan Mayer dalam Mubayidh, 2006: 15). 

Ketidak mampuan seseorang dalam hal ini tentu dipengaruhi oleh 

perkembangan aspek sosial emosionalnya yang terhambat atau belum optimal. 

Hal ini tentu dialami oleh anak usia dini. Mereka dituntut untuk dapat hidup 

bersama dengan orang lain, menyesuaikan diri, memiliki pola pikir yang baik, 

mampu mengendalikan perilaku dalam dirinya dan saling bekerja sama untuk 

meraih cita-citanya. Anak yang memiliki kemampuan baik dalam hal ini akan 

lebih cepat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Selain itu, 

anak juga akan mampu menciptakan hubungan baik dengan lingkungan, mau 

saling menolong, mendukung dan memotivasi orang lain. Seiring dengan 

perkembangan usianya, anak mulai memiliki berbagai cara yang digunakan untuk 

menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain, anak juga mampu mengenali 
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emosi diri, serta mampu memotivasi diri yang di pengaruhi oleh perkembangan 

sosial emosionalnya.  

Perkembangan ini harus ditumbuh kembangkan sejak individu berada pada 

usia dini. Anak perlu disiapkan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Hal 

ini dikarenakan perkembangan sosial emosional pada seorang individu tidaklah 

berkembang secara alamiah. Ini berarti, seseorang tidak dengan sendirinya 

memiliki kematangan dalam hal sosial emosional semata-mata didasarkan pada 

perkembangan biologisnya. Sebaliknya, perkembangan ini sangat tergantung pada 

proses pelatihan dan pendidikan yang dilakukan sejak dini secara berkelanjutan 

hingga dewasa. Disini pendidik mengambil peranan yang penting dalam 

memupuk perkembangan sosial emosional anak usia dini.   

Berdasarkan observasi di TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi yang 

dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan Pengenalan Lapangan Persekolahan, 

perkembangan sosial emosional anak belum begitu terlihat. Hal ini dibuktikan 

dengan masih ada anak yang  ketika dipanggil oleh guru anak masih kurang 

merespon dan hanya terdiam melihat guru didepan dan sebagian anak hanya sibuk 

dengan kegiatannya sendiri, kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin pada 

anak. Selain itu, dalam pembelajaran juga hanya sedikit kesempatan bagi anak 

untuk bertanya kepada gurunya. Pada saat anak diminta guru untuk maju kedepan 

memimpin doa terlihat anak masih malu bahkan ada yang tidak mau maju 

kedepan. Ini disebabkan oleh anak yang masih kurang percaya diri dan belum 

mampu menunjukkan kemandirian.  
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Hasil pengamatan peneliti di TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi pada usia 

4-5 tahun terdapat 9 anak dari 13 anak yang memiliki perkembangan sosial 

emosional anak yang belum berkembang secara optimal, berikut nama anak : DIS, 

DND, GSR, MADW, PAK, RJFH, MTY, RP, AOA. Berdasarkan hasil 

pengamatan rubrik penilaian perkembangan sosial emosional anak menunjukkan 

69,3 % anak masih belum berkembang, 23% anak mulai berkembang dam 7.7% 

anak sudah berkembang sesuai harapan.  

Tabel 1.1 Nilai Pencapaian dan persentase perkembangan sosial 

emosional anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina 1 Kota Jambi 

Kelas 

Nilai Anak Dalam % 

Berkemabang 
Sesuai Harapan 

Mulai 
Berkembang 

Belum 
Berkembang 

A 7,7 % 23 % 69,3 % 

 

Fenomena ini terjadi karena peneliti melihat menotonnya penggunaan 

metode yang digunakan oleh guru membuat anak kurang tertarik untuk mengikuti 

kegiatan yang diarahkan oleh guru didalam kelas. Oleh sebab itu, perlu di 

upayakan suatu metode yang baru untuk membuat anak lebih tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran dikelas dimana dalam metode tersebut anak dapat 

dikembangkan kemampuan anak dalam memotivasi diri, mampu membuka pola 

pikir dan perilaku yang baik serta dapat menjalin relasi dengan baik.  

Salah satu alternative yang dapat digunakan untuk mengembangkankan 

kemampuan sosial emosional anak ialah dengan menggunakan metode show and 
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tell, dimana kegiatan ini adalah salah satu metode menunjukkan sesuatu kepada 

audiens atau teman-teman dan menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu itu. 

Dalam metode ini anak bergantian maju kedepan membawa benda yang ia ingin 

ceritakan keteman-temannya dan mereka dapat bertanya. Show and tell  

bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, karena 

dalam show and tell  anak diminta untuk menunjukkan kepada teman-temannya 

benda yang ia sukai, maka akan tumbuh ketertarikan pada diri anak untuk lebih 

percaya diri maju didepan kelasnya. Metode show and tell merupakan metode 

yang menarik yang bisa diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini karena 

dengan metode ini, akan tercipta suasana belajar yang  menyenangkan bagi anak. 

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengangkat topik “ 

Pengaruh Metode Show And Tell Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional 

Anak Usia 4-5 Tahun Di TK  Negeri Pembina 1 Kota Jambi Tahun 2020”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar Belakang masalah tersebut, masalah yang 

terindetinfikasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1 Anak belum percaya diri untuk tampil di depan kelas terutama di depan 

teman-teman yang lain. 

1.2.2 Anak belum bisa berinteraksi dengan baik dengan teman dan orang 

dewasa. 

1.2.3 Anak belum mampu menunjukkan emosi secara wajar dengan baik. 

1.2.4 Anak belum mampu menunjukkan sikap kemandirian. 
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1.2.5 Sebagian anak belum menunjukkan sikap kedisipilan seperti 

memperhatikan guru ketika berbicara di depan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Kegiatan Metode Show and Tell  ini dengan menggunakan benda favorit 

anak, hasil karya dan foto atau gambar.  

1.3.2 Kemampuan sosial-emosional anak usia 4-5 tahun 

1.3.3 Penelitian dilakukan untuk anak usia 4-5 tahun di TK Negeri Pembina 1 

Kota Jambi 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah Terdapat Pengaruh Metode Show And Tell 

Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia 4-5 Tahun Di TK 

Negeri Pembina 1 Kota Jambi?”. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode show and 

tell terhadap perkembangan sosial-emosional pada anak usia 4-5 tahun di TK 

Negeri Pembina 1 Kota Jambi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkonstribusi 

sebagai salah satu cara atau metode yang dapat di gunakan dalam dunia 

pendidikan khususnya pada Pendidikan Anak Usia Dini dan digunakan 

oleh peneliti selanjutnya.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan guru dalam memberikan metode atau 

cara pembelajaran yang mendukung perkembangan sosail emosional anak 

usia dini dengan baik. 

1.6.2.2 Bagi Anak 

Dapat mengembangkan perkembangan anak khususnya 

perkembangan sosial emosional. 

1.6.2.3 Bagi Peneliti 

Bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

proses belajar mengajar dengan menggunakan metode show and tell.  

 


