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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendekatan pedagogis 

dalam penyelenggaraan pendidikan anak yang dimulai dari saat periode 

kelahiran hingga usia enam tahun. Menurut NAEYC (National Association for 

the Education of Young Children),  PAUD dimulai saat kelahiran anak berusia 

delapan tahun. Batita dan balita mengalami kehidupan secara menyeluruh 

direntang usia itu dibandingkan periode – periode berikutnya. Aspek sosial, 

emosi, emosional, kognitif, bahasa, dan pendidikan jasmani tidak dipelajari 

secara terpisah oleh anak yang masihmuda.  Menurut undang – undang  RI 

No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, Bab 1 ayat 14, 

pendidikan anak usia dini (Santi Danar, 2009 : vii)  

PAUD bertujuan untuk mengembangkan  seluruh potensi anak agar 

kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa. 

Anak dipanadang sebagai individu yang baru mulai mengenal dunia. Ia belum 

mengetahui tatakrama, sopan - santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal 

tentang dunia (Santi Danar, 2009 : vii) 

Studi terkini mengenai perkembangan otak anak menunjukkan betapa 

pentingnya membentuk syaraf-syaraf anak usia 0-8 tahun. Jika seorang anak 

tidak mendapat gizi sebagaimana mestinya, nutrisi yang cukup, interaksi yang 

baik, perhatian yang baikdari orang tua, dan stimulus pada periode emas 
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pembentukan itu. Akhirnya seorang anak menjalani masa pembentukan itu 

dengan kurang baik. Maka dari itu pentingnya lembaga pendidikan praskolah, 

bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, mengarahkan dan 

membentuk anak menjadi pribadi yang tidak saja tangguh sebagai personal, 

tapi juga baik secara sosial. Penelitian dibeberapa Negara Eropa Timur 

menunjukkan, betapa penting interaksi individual anak dengan lingkungan 

sosialnya. Karena itu, aspek individual dan sosial perlu dikembangkan secara 

serentak (Santi Danar, 2009: xi) 

Dunia anak adalah dunia bermain.Bagi anak – anak, kegiatan bermain 

selalu menyenangkan. Melalui kegiatan bermain ini, anak bisa mencapai 

perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Perkembangan secara fisik 

dapat dilihat saat bermain.Perkembangan intelektual emosi dapat dilihat dari 

kemampuannya menggunakan atau memanfaatkan lingkungan.Perkembangan 

emosi dapat dilihat ketika anak merasa senang, tidak senang, marah, menang, 

dan kalah. Perkembangan social bisa dilihat dari hubungannya dengan teman 

sebayanya, menolong, dan memperhatikan kepentingan orang lain 

 (Sunar Prasetyono, 2007: 5) 

Bermain bagi anak – anak bukan sekedar bermain, tetapi bermain 

merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Dalam bermain itu 

anak dapat menerima banyak rangsangan selain dapat membuat dirinya 

senang juga dapa tmenambah pengetahuan anak (Sunar Prasetyono, 2007:23)  

Anak usia dini berada dalam masa keemasan disepanjang rentang usia 

perkembangan manusia. Pada masa ini anak siap melakukan berbagai kegiatan 
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dalam rangka memahami dan menguasai lingkungannya. Pada masa ini anak 

siap melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memahami dan menguasai 

lingkungannya. Montessori menyatakan bahwa usia keemasan merupakan 

masa di mana anak mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan 

berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya baik disengaja maupun tidak 

disengaja.  Pada masa peka inilah terjadi pematangan fungsi – fungsi fisik dan 

psikis sehingga anak siap merespons dan mewujudkan semua tugas – tugas 

perkembangan yang diharapkan muncul pada pola prilakunya sehari – hari. 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan 

penyimpangan baik secara fisik,  intelektual,  sosial maupun emosional dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak 

lain seusianya. Pendidikan ABK merupakan pendidikan yang khusus 

diselenggarakan bagi peserta didik menyandang kelaianan fisik, mental, 

perilaku atau gabungan diantaranya.  Pendidikan ABK membantu peserta 

didik yang menyandang kelaianan fisik, mental atau keduanya agar mampu 

mengembangkan sikap, pengetahuan dan ktrampilan sebagai pribadi maupun 

anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, buadaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 

kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan 

 (Surtikanti, 2011:3) 

Tempetantrum adalah sebuah tanda bahwa seorang anak sedang 

dibanjiri oleh rasa ketidakberdayaan, yang pada akhirnya muncul dalam 

berbagai prilaku sensitif dan semisal mengamuk. Tempetantrum sering 
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muncul pada anak–anak usia awal, dimulai pada saat bayi dan cenderung 

meningkat pada saat sang anak menginjak usia dua atau tiga tahun. Sebagian 

besar anak–anak di bawah usia tiga tahun yang memiliki tempetantrum 

cenderung akan mengurangi prilaku agresif dan destruktif ini seiring 

bertambahnya usia mereka (Paul Henry A, 2008: 103). 

Tempetantrum adalah suatu ledakan emosi kuat sekali, disertai rasa 

marah, serangan agresif, menangis, menjerit – jerit, berguling, menghentak–

hentakkan, kedua kaki dan tangan pada lantai atau tanah (Anantasari, 2007: 

82). 

Berdasarkan survey di Tk Dharma Wanita Plupuh 2 Sragen 

kelompok B terdapat anak yang berkebutuhan khusus yaitu tempetantrum. 

Anak tersebut memiliki gejala luapan emosi yang sangat tinggi bila 

keinginannya tidak tecapai. Anak tersebut sering melukai dirinya sendiri 

dengan membentuan  kepalanya ketembok dan berguling – guling dilantai 

sambil menangis.  .  

Dari kasus diatas,  penulis tertarik untuk meneliti   “Penanganan 

Anak Tempetantrum Melalui Permainan Puzzle di TK Dharmawanita 

Plupuh 2 Sragen Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah melalui permainan puzzle dapat menangani anak tempetantrum di TK 

Dharma Wanita Plupuh 2 Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui penanganan anak tempetantrum melalui  permainan puzzle 

di TK Dharma Wanita Plupuh 2 Sragen Tahun 2014/2015. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan 

mengenai  permainan puzzle lante anak dapat bermain menggunakan alat 

permainan secara langsung dapat melatih daya fikir anak dan melatih 

sosial emosi anak.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan masukan positif terhadap penanganan anak 

tempetantrum. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai salah 

satu cara untuk mengatasi permasalahan pada anak yang tempetantrum 

melalui permainan puzzle. 

c. Bagi Anak. 

Dapat mengurangi perilaku tempetantrum anak melalui 

permainan puzzle. 

 


