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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan individu yang sedang bertumbuh dan berkembang, baik 

secara fisik, kognitif maupun afektif. Perkembangan sosial dan emosi anak 

memainkan peranan penting dalam pembentukan kepribadian individu karena 

dengan emosi dan hubungan sosial anak akan merasakan kualitas dalam hidupnya.  

Bersamaan dalam proses perkembangan tersebut, tidak jarang anak mengalami 

hambatan-hambatan dan membutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Pada 

anak usia dini masalah-masalah sosial emosional sudah dapat diidentifikasi dari 

berbagai perilaku yang tampak, diantaranya anak selalu ingin menang sendiri, 

agresif, membangkang bahkan menarik diri. Agresif merupakan istilah yang 

digunakan untuk merujuk pada masalah sosial emosi yang dapat terjadi pada 

anak-anak dan dapat berujung pada masalah-masalah perkembangan akademik di 

sekolah.  (Susanto 2015, 113). 

Lingkungan sekolah perlu menjadi stimulus untuk mengasah ketrampilan 

sosial dan emosi anak. Di sekolah anak akan bertemu dengan teman dan 

menghadapi berbagai masalah atau konflik interpersonal saat berinteraksi dengan 

teman sebaya. Namun, tidak jarang juga ketika bertemu dengan teman di sekolah 
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dan menghadapi konflik mereka cenderung bersikap agresif dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. Situasi dan kondsi ini juga ditemukan pada siswa kelas I 

SD XYZ Jakarta yang menunjukkan kecenderungan perilaku agresif saat 

menghadapi konflik dan sulit menahan dorongan-dorongan dalam diri yang dapat 

berakibat fatal. Berdasarkan hasil observasi awal dari peneliti yang merupakan 

guru BK di sana sebanyak 54% siswa masih kesulitan untuk mengendalikan diri 

dan 51% siswa kesulitan dalam menunjukkan perilaku asertif. Rekan guru BK 

peneliti dan guru kelas juga menjelaskan beberapa contoh perilaku kurangnya 

self-control hingga agresif yang ditunjukkan anak di sekolah. Mulai dari 

perbuatan iseng dengan teman seperti menyembunyikan buku milik teman dengan 

alasan ingin mencoba “prank”, berlarian saat hendak ke toilet, tidak sabar 

menunggu giliran atau berebutan posisi saat baris, lalu bermain perang-perangan 

yang berujung pertengkaran, memukul, mendorong, mengejek ataupun 

mengucapkan kata-kata tidak sopan yang mereka tiru dari teman sebaya atau 

teman yang lebih dewasa. Ditambahkan oleh salah satu guru kelas I, ketika anak-

anak menghadapi konflik dengan teman, mereka kurang memiliki keterampilan 

untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Mereka cenderung langsung 

menangis atau membalas dengan kekerasan juga. 

Perilaku anak dalam usia sekolah dasar, memang seringkali masih dikuasai 

oleh emosi dan keinginan-keinginan untuk bermain ataupun berbuat iseng karena 

ingin mencoba sesuatu. Mereka seringkali bertindak tanpa memikirkan dengan 

matang dampak yang akan terjadi. Emosi atau keinginan-keinginan yang dirasa 

berbahaya perlu dikendalikan dan dikuasai anak agar tidak timbul akibat yang 

dapat membahayakan diri sendiri ataupun sekitarnya. Kemampuan ini dikenal 
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sebagai self-control. Kemampuan untuk mengendalikan diri atau self-control ini 

dibutuhkan anak untuk mengatur dan mengarahkan perilakunya. Hurlock (2004, 

225) menjelaskan individu yang memiliki self-control memiliki kesiapan diri 

untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan norma, adat, nilai-nilai yang bersumber 

dari ajaran agama dan tuntutan lingkungan masyarakat tempat ia tinggal, 

emosinya tidak lagi meledak-ledak dihadapan orang lain, melainkan menunggu 

disaat dan tempat yang tepat untuk mengungkakan emosinya dengan cara yang 

lebih diterima. NASP (2002) menjelaskan bahwa self-control merupakan 

ketrampilan penting yang harus dipelajari anak sedari dini. Keterampilan 

mengendalikan diri akan membuat anak-anak tahu bahwa hal yang benar untuk 

dilakukan adalah bersikap toleran terhadap orang lain meskipun ada perbedaan. 

Jika siswa diajarkan kontrol diri pada usia dini, maka mereka akan merasa lebih 

baik tentang pilihan yang mereka buat. 

Selain itu kecenderungan anak menggunakan kekerasan dan bertindak 

agresif dalam mengatasi konflik dengan teman juga dikarenakan mereka tidak 

mengerti bagaimana cara mengungkapkannya atau tidak berani mengutarakan 

pendapat mereka. Sejalan dengan itu, anak-anak yang tidak tahu cara membela 

dirinya biasanya menjadi target anak-anak yang agresif. Mereka perlu 

mengutarakan kepada teman kalau perilaku tersebut mengganggu mereka. Hal ini 

dapat dilakukan tanpa memulai pertengkaran atau menyakiti perasaan orang lain. 

Perilaku berani mengungkapkan pendapat ataupun ekspresi ini dikenal sebagai 

perilaku asertif atau kemampuan asertivitas. Gunarsa (2007, 215) mengartikan 

perilaku asertif sebagai perilau antar-perorangan (interpersonal) yang melibatkan 

aspek kejujuran dan keterbukaan pikiran dan perasaan. Perilaku asertif ditandai 
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oleh kesesuaian sosial dengan mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan 

orang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan perilaku asertif merupakan perilaku 

yang mencerminkan rasa percaya diri seseorang, dan mengkomunikasikan kesan 

respek kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.  

Menurut Caldarella dan Merrel (1997, 273) perilaku asertif termasuk 

dalam dimensi keterampilan sosial karena perilaku tersebut merupakan 

kemampuan untuk mengkomunikasikan isi pikiran dan perasaan dengan rasa kasih 

dan kemampuan untuk menjalin pertemanan. The Central Council for Education 

Japan, 1998 (Yoshimura 2004, 31) menjelaskan bagaimana perilaku asertif sangat 

vital bagi kesejahteraan seorang anak. Lebih lanjut Yoshimura mengemukakan 

pengaruh perilaku asertif dalam dunia pendidikan di sekolah terutama dalam 

kasus perundungan. Menurut Yoshimura, dalam menyelesaikan konflik anak perlu 

belajar menjadi tegas. Saat berinteraksi dengan teman anak akan menemukan 

keadaan dimana keinginan, harapan atau tindakannya mungkin terhambat karena 

keinginan temannya. Hal ini menimbulkan konflik interpersonal. Itu sebabnya, 

anak perlu belajar cara berkompromi dan mengungkapkan keinginannya yang 

berlawanan dengan keinginan teman secara positif. Dengan menegaskan 

pendapat, pikiran dan perasaan mereka dapat mengatasi teman yang mengganggu. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan jaman menyebabkan 

berbagai permasalahan sosial emosi pada anak. Minimnya ruang gerak untuk 

berinteraksi dengan teman sebaya menyebabkan munculnya banyak permasalahan 

bagi perkembangan sosial emosi mereka. Padahal berinteraksi dengan teman 

sebaya memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar banyak hal. Seperti 

yang diungkapkan oleh Vanderven (2008, 50) sebagai berikut:  
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Peer relationships are significant in learning, problem-solving, self-regulating, 

conflict resolution, and general well-being. 

 

Salah satu interaksi dengan teman sebaya yang dapat mengembangkan 

self-control dan perilaku asertif dapat dilakukan melalui permainan. Menurut 

Yoshimura (2004, 39) penting untuk mengembangkan interaksi manusia yang 

sejahtera melalui konflik, kerja sama, dan pemahaman perasaan orang lain dalam 

permainan kepada anak sejak dini. Pada intinya permainan bersifat sosial dan 

melibatkan belajar dalam memperoleh pengalaman serta mematuhi aturan-aturan 

yang sudah ditentukan, pemecahan masalah (problem solving), disiplin dalam diri, 

kontrol emosional, serta adopsi peran-peran pemimpin dalam pelaksanaan 

kegiatan permainan dan pengikut yang semuanya itu merupakan komponen-

komponen terpenting dalam sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya (Suherman 

2016, 196). Aktivitas bermain menjadi aktivitas pertama dimana anak-anak harus 

meredam kebutuhan mereka akan kepuasan instan. Sehubungan dengan ini 

Vygotsky (dalam Roskos 2017, 189) mengungkapkan: 

…at every step the child is faced with a conflict between the rule of the game and 

what he would do if he could suddenly act spontaneously. In the game he acts counter to 

what he wants… [achieving] the maximum display of willpower in the sense of 

renunciation of an immediate attraction in the game in the form of candy, which by the 

rules of the game the children are not allowed to eat because it represents something 

incredible. Ordinarily a child experiences subordination to a rule in the renunciation of 

something he wants, but here subordination to a rule and renunciation of acting on 

immediate impulse are the means to maximum pleasure.  

 

Penjelasan Vygotsky di atas memberi gambaran bagaimana permainan 

dapat mendukung keterampilan pengendalian diri anak. Anak-anak mengenal 

aturan dan bertindak sesuai aturan yang diterapkan dalam permainan. Secara 

umum, anak-anak mengalami perubahan dalam struktur permainan, dari 

prasekolah menuju sekolah dasar antara usia 5-7 tahun menjadi permainan 
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kelompok besar. Pada awal sekolah dasar, interaksi saat bermain menjadi lebih 

terorganisir, rumit dan diatur oleh peraturan-peraturan. Sejalan dengan itu, 

kemampuan self-control menjadi bernilai, termasuk kapasitas untuk mengatur 

emosi dan mengendalikan impuls. Di satu sisi, anak-anak menjadi semakin 

mampu mengkomunikasikan secara akurat perilaku sosial mereka dan dampaknya 

pada orang lain serta melihat perspektif orang lain. Mereka juga menjadi lebih 

kompeten dalam perencanaan dan penyelesaian masalah sosial (Bierman 2017, 6). 

Bentuk permainan yang dapat meningkatkan self-control dan perilaku 

asertif adalah permainan kooperatif. Tedjasaputra  (2001, 27) menjelaskan bahwa 

bermain secara kooperatif melibatkan anak untuk berinteraksi dalam mencapai 

suatu tujuan bersama. Permainan kooperatif menjadi sarana bagi anak untuk 

belajar cara berkompromi, menjadi fleksibel, menyelesaikan konflik, dan 

melanjutkan proses belajar tentang diri sendiri. Salah satu contoh bentuk 

permainan kooperatif adalah game with rules. Pada permainan ini para anggota 

bekerjasama untuk memenangkan game tersebut dan tetap menaati peraturan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2015) efek dari permainan 

kooperatif menunjukkan anak-anak lebih aktif, kreatif, lancar berbicara dan 

bahagia dalam melakukan tugas-tugas, membantu anak untuk tidak berperilaku 

agresif, meningkatkan penerimaan teman sebaya dan menghargai diri serta orang 

lain.  Melalui permainan ini siswa belajar mengendalikan diri untuk menaati 

aturan serta bekerja sama. Selain itu, siswa juga belajar untuk berkomunikasi, 

saling menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain untuk 

mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, penelitian Khoirunnisa (2018) 

mengungkapkan bagaimana permainan kooperatif mampu meningkatkan 
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komunikasi dengan teman sebaya seperti mengarahkan perhatian, mengajukan 

pertanyaan, menetapkan peran, memberi penjelasan, negosiasi, saran, ide, 

kesepakatan dan berkesperimen terkait tugas dengan teman kelompok. 

Sedangkan, di SD XYZ Jakarta pembelajaran menggunakan permainan kooperatif 

masih belum maksimal. Untuk itulah muncul ketertarikan untuk membuktikan 

apakah penerapan permainan kooperatif dapat mengembangkan keterampilan self-

control dan perilaku asertif pada siswa kelas I SD XYZ Jakarta. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, masalah dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Sebanyak 54% siswa kesulitan mengendalikan diri dalam hal sabar 

menunggu giliran, kurang berhati-hati dalam berkata atau bertindak agar 

tidak merugikan diri dan orang lain. 

2. Sebanyak 51% siswa masih belum merasa nyaman untuk mengungkapkan 

perasaan atau pendapatnya dengan teman-teman. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana sikap self-control dan perilaku asertif siswa sebelum dan 

sesudah penerapan permainan kooperatif pada siswa kelas I SD XYZ 

Jakarta? 
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2. Bagaimana implementasi permainan kooperatif agar dapat meningkatkan 

self-control dan perilaku asertif siswa kelas I SD XYZ Jakarta? 

3. Kendala-kendala apa saja yang muncul saat penerapan permainan 

kooperatif untuk meningkatkan self-control dan perilaku asertif siswa 

kelas I SD XYZ Jakarta? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

1. Mendeskripsikan perbedaan self-control dan perilaku asertif siswa 

sebelum dan sesudah penerapan permainan kooperatif pada siswa kelas I 

SD XYZ Jakarta. 

2. Mendeskripsikan bagaimana proses penerapan permainan kooperatif 

dalam pembelajaran untuk mengembangkan self-control dan perilaku 

asertif siswa kelas I SD XYZ Jakarta. 

3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapan 

permainan kooperatif agar dapat mengembangkan self-control dan 

perilaku asertif siswa kelas I SD XYZ Jakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

mengembangkan pengetahuan tentang penerapan permainan kooperatif 

guna mengembangkan self-control dan perilaku asertif siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah: 

Manfaat penelitian bagi sekolah adalah memberi informasi kepada 

sekolah mengenai pengaruh penerapan permainan kooperatif untuk 

mengembangkan self-control dan perilaku asertif siswa. 

b. Bagi guru: 

Manfaat penelitian bagi guru adalah menambah pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam menerapkan permainan kooperatif untuk 

mengembangkan self-control dan perilaku asertif siswa. 

c. Bagi siswa: 

Manfaat penelitian bagi siswa adalah mengembangkan self-control dan 

perilaku asertif siswa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika isi dan penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang membahas : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah yang mencakup gambaran 

ideal anak usia 6-7 tahun dan kerisauan peneliti melihat kondisi 

siswa kelas I SD XYZ Jakarta. Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

mengidentifikasi masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu, pendekatan permainan kooperatif dalam pembelajaran, teori 
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self-control, teori perilaku asertif, teori perkembangan anak usia 6-

7 tahun, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang desain penelitian, tempat, waktu penelitian dan 

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian 

yang digunakan, prosedur penelitian tindakan kelas dan teknik 

analisis data dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data-data hasil dari penelitian tentang penerapan 

permainan kooperatif untuk mengembangkan self-control dan 

perilaku asertif siswa. Dalam bab ini juga dipaparkan kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang  uraian kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

tujuan penelitian serta saran-saran sesuai dengan hasil yang 

diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan 

dengan penerapan permainan kooperatif yang dapat digunakan 

untuk penelitian lanjutan. 


