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 Masalah dalam penelitian ini adalah perkembangan sosial anak usia 5-6 

tahun di TK Salsa Percut Sei Tuan T.A 2017/2018 kurang optimal. Perkembangan 

sosial merapakan proses pembentukan pribadi seorang manusia yang sesuai 

dengan perilaku dan tuntutan masyarakat Permasalahan ini disebabkan oleh 

pembelajaran yang diberikan pendidik belum memberikan kesempatan anak untuk 

bereksplorasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan temannya, metode proyek 

masih jarang digunakan pendidik dalam melakukan proses pembelajaran dan 

sebagian anak kurang mau berbagi alat permainan kepada temannya. 

 Jenis penelitian ini penelitian eksperimen dengan menggunakan quasi 

eksperimental dengan bentuk posstest only control design.Dengan sampel 30 anak 

pada kelas eksperimen dan 30 anak pada kelas kontrol dan total keseluruhan 

sampel adalah 60 anak. Dimana variabel bebas pada penelitian ini adalah metode 

proyek dan variabel terikat pada penelitian ini adalah perkembangan sosial anak 

usia 5-6 tahun. 

Hasil analisis data dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

tingkat perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Salsa yang 

pembelajarannya menggunakan metode proyek di kelompok eksperimen, dan 

metode demonstrasi di kelompok kontrol. Anak yang diberikan perlakuan dengan 

metode proyek  memperoleh nilai rata-rata 2,37 termasuk dalam kategori BSB 

(Berkembang Sangat Baik), dan anak yang diberi perlakuan metode demonstrasi 

memperoleh nilai rata-rata 1,84 termasuk dalam kategori BSH (Berkembang 

Sesuai Harapan). Dari hasil perhitungan uji hipotesis diketahui rata-rata kelompok 

eksperimen = 2,37, dan kelompok kontrol = 1,84 dengan selisih rata-rata = 0,53. 

Diketahui juga bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memperoleh 
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tabel dengan db = 2 dan   = 0,05, dan dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima. Artinya “Ada pengaruh yang signifikan dari penerapan 

metode proyek terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun di TK Salsa di 

dusun V Cinta Rakyat kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


