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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian   

Menurut Ndari, Vinayastri, dan Masykuroh (2018, 12), anak usia dini 

mengalami masa keemasan (golden age) yang merupakan masa dimana anak 

mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada 

masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara individual.  Pada masa peka ini merupakan masa 

peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan moral, kognitif, bahasa, fisik 

motorik, dan sosial emosional.  

Menurut Suyadi (2010, 11), dengan pertimbangan inilah, pendidikan anak 

usia dini atau PAUD diperlukan orang tua sebagai salah satu persiapan anak 

sebelum masuk ke Sekolah Dasar (SD). 

Menurut Permendiknas nomor 58 tahun 2009, pendidikan anak usia dini 

(PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun dengan cara memberikan stimulasi atau 

rangsangan pendidikan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan jasmani dan 

rohani agar anak siap untuk menghadapi pendidikan lebih lanjut. 

Proses pembelajaran pada anak usia dini dapat mencapai hasil yang 

optimal bila anak mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan perkembangan 

usianya. Anak belajar melalui observasi, eksperimen dan komunikasi dengan 

orang lain. Masa ini sangat penting sebagai fondasi utama bagi perkembangan 

anak di usia selanjutnya. Oleh karena itu, sekarang terdapat banyak sekolah untuk 
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pendidikan anak usia dini (preschool) dengan berbagai metode pendidikan untuk 

mengoptimalkan kemampuan anak.  

Taman Kanak-kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan usia dini yang bertujuan untuk membina tumbuh kembang anak usia 

lahir sampai enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan 

nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, 

motorik, akal pikiran, emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara optimal serta menghubungkan antara pendidikan keluarga 

dengan pendidikan sekolah. 

Sebagai tempat untuk mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar, TK  

melakukan upaya pendidikan untuk meningkatkan atau mengembangkan berbagai 

kemampuan yang dimiliki anak. Namun pada kenyataannya, ada berbagai kendala 

yang terkadang dialami oleh guru TK, termasuk guru EY  2, untuk anak usia tiga 

sampai lima tahun, tempat dimana peneliti mengajar yaitu sekolah XYZ. 

Sekolah XYZ berdiri pada tahun 1951 yang melayani anak-anak dari 

komunitas ekspatriat yang tumbuh di ibukota Indonesia. Selama beberapa dekade, 

komunitas siswa, staf, dan anggota fakultasnya beragam. Sekolah XYZ sekarang 

dikenal di seluruh wilayah untuk kurikulum berbasis inkuiri yang komprehensif, 
mengedepankan keterampilan, bakat, dan minat individu siswa, membina mereka 

menjadi yang terbaik untuk dunia. Sekolah XYZ terdiri dari tiga kampus luas 

yang dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang inovatif yaitu kampus Pondok 

Indah, Kebayoran Baru dan Cilandak. Kampus yang memiliki program anak usia 

dini (Early Years) hanya berada di dua kampus saja yaitu kampus Pondok Indah 
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dan Kebayoran Baru. Peneliti melakukan  penelitian di Sekolah XYZ yang  

berada di kampus bersejarah yang terletak di area strategis di Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan yang melayani sekitar 400 siswa dari kelas anak usia dini (Early 

Years) usia 3-6 tahun hingga kelas 5 usia 7-11 tahun yang perjalanan belajar 

holistiknya didukung lebih lanjut oleh guru yang berpengalaman, berbagai 

kegiatan yang menarik, berpusat pada siswa, dan fasilitas yang dipilih dengan 

cermat serta menggunakan bahasa pengantar 100% bahasa Inggris. Visi dan Misi 

yang bersumber dari sekolah XYZ Elementary Handbook yaitu: 

     Vission: We will inspire joyful, rigorous learning and foster wellness as 
a pioneering, inclusive and collaborative community. 
Mission: Passionate, inquisitive and creative – learning in Indonesia to be 
the best for the world. 

 
 Periode anak usia dini (Early Years) usia 3-6 merupakan tahapan yang 

sangat penting dalam membangun fondasi bagi kehidupan pendidikan siswa 

karena di sinilah semuanya dimulai, tumbuh rasa ingin tahu dan cinta akan 

belajar. Selain itu anak usia dini sekolah XYZ menghargai hubungan antara 

sekolah dengan rumah dimana orangtua merupakan mitra, menghargai masukan 

mereka agar dapat bekerja bersama untuk mendukung pembelajaran. Sekolah 

XYZ juga memiliki staf pengajar yang berkualifikasi tinggi, melihat setiap anak 

sebagai individu, sehingga mempersonalisasikan pengalaman belajar untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhannya. Menyediakan program menyeluruh yang 

menghargai seni, pendidikan jasmani, pembelajaran bahasa dan keterlibatan 

intelektual. Sekolah XYZ menggunakan kurikulum The Creative Curriculum for 

Preschool dari Amerika yang berfokus pada investigasi berbasis proyek sebagai 

sarana bagi anak-anak untuk menerapkan keterampilan dan mengatasi empat 

bidang pengembangan: sosial emosional, fisik, kognitif dan bahasa. Dalam satu 
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tahun ajaran terdiri dari 26 cycles yang dibagi ke dalam 2 Semester (1 Semester 

sama dengan 13 cycles pembelajaran) dengan sistem menggunakan Day 1-7 

Schedule. 

 Siswa kelas EY 1 & 2 sekolah XYZ, Jakarta merupakan tempat peneliti 

mengajar berusia 3-5 tahun yang merupakan kelas campuran tingkat EY 1  umur 

3-4 tahun dan EY 2 umur 4-5 tahun. Bahasa yang digunakan sehari-hari di kelas 

adalah bahasa Inggris. Latar belakang kemampuan bahasa siswa pun beragam, ada 

yang berasal dari orangtua yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pertama mereka, seperti orangtua yang berasal dari Australia dan Amerika, tetapi 

ada juga siswa yang berasal dari orangtua yang menggunakan bahasa Inggris 

sebagai bahasa kedua mereka, seperti orangtua yang berasal dari Korea, Cina, 

Thailand, Spanyol, Belanda, Italia, Pakistan, India dan Indonesia. Latar belakang 

ini yang menjadi masalah dari segi bahasa, karena penggunaan bahasa Inggris di 

kelas merupakan alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sekitarnya, 

selain itu bahasa Inggris digunakan untuk menyampaikan dan mengekspresikan 

maksud/keinginan/perasaan/ide dengan jelas. Anak belajar bahasa Inggris dari 

mendengar, melihat, menirukan orang-orang disekitarnya. Dengan adanya 

keterbatasan pemahaman bahasa Inggris, beberapa anak sangat sulit untuk 

mengutarakan ide/perasaan terhadap guru dan teman-teman di kelas, sering terjadi 

konflik yang mengakibatkan pertengkaran karena saling memperebutkan mainan, 

terdapat beberapa anak yang belum memahami konsep berbagi dan bergantian, 

menghancurkan bangunan kayu atau blocks secara tiba-tiba dikarenakan masih 

adanya anak yang belum mengerti akan konsep meminta izin kepada temannya 

untuk bergabung bermain. Hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan 
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bahkan terkadang menyebabkan anak tersebut menangis. Pada anak yang tidak 

mengerti bahasa Inggris di kelas mereka cenderung memiliki rentang perhatian 

yang pendek (short attention span) ketika guru menerangkan pelajaran, mereka 

sering sekali menggerak-gerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan atau bahkan ke 

depan dan kebelakang yang disertai dengan gerakan mata yang tidak fokus. 

 Kejadian-kejadian tersebut meresahkan dan menggelitik peneliti sehingga 

peneliti melakukan refleksi untuk mengetahui lebih dalam sebab terjadinya 

kejadian-kejadian tersebut. Maka peneliti pun menyimpulkan bahwa memasuki 

tingkat EY 2 ini, materi dan keterampilan akademik yang harus dikuasai anak-

anak cukup banyak, cara peneliti menyampaikan materi juga kurang efektif dan 

menarik yang menyebabkan anak-anak mudah bosan.  

 Selama ini waktu yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian 

sangat terbatas, peneliti kurang memberikan permainan-permainan kartu 

bergambar dalam bahasa Inggris untuk membuat anak-anak tertarik dan 

memahami konsep dan makna. Peneliti juga kurang menggabungkan anak yang 

berbahasa Inggris sebagai bahasa pertama dengan anak yang berbahasa Inggris 

sebagai bahasa kedua dalam sebuah permainan atau diskusi dimana seharusnya 

anak yang berbahasa Inggris fasih dalam pengucapan dapat dijadikan contoh bagi 

anak yang kurang paham dan fasih. Biasanya peneliti hanya memberikan kegiatan 

yang berfokus pada keterampilan motorik halus seperti mewarnai, menggambar, 

belajar secara rutin menulis nama mereka masing-masing, sehingga anak-anak 

khususnya yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik merasa kurang 

tertarik pada pembelajaran dan tidak semangat belajar yang cenderung 

mengakibatkan anak jadi sibuk bermain sendiri, berlari-larian atau mengganggu 
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teman terutama pada anak yang tidak mengerti instruksi atau pun materi yang 

disampaikan karena adanya keterbatasan bahasa. Karena fokus anak-anak yang 

belum terlalu panjang, peneliti juga perlu untuk menyiapkan kegiatan yang 

menarik perhatian dan membangkitkan minat anak, seperti kegiatan bermain 

(play).   

 Arti bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan, 

dikerjakan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau 

kewajiban. Melalui kegiatan bermain inilah, seluruh potensi kecerdasan yang 

dimiliki oleh anak dapat dikembangkan, seperti kecerdasan linguistic, kecerdasan 

logis-matematik, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

musical, kecerdasan kinestik, kecerdasan natural, dan kecerdasan spiritual.  

 Menurut Hurlock dalam Dimyati (2016, 89), kegiatan bermain bagi anak 

sangat mempengaruhi perkembangannya, setidaknya ada sebelas pengaruh 

bermain bagi perkembangan anak yaitu: perkembangan fisik, dorongan 

berkomunikasi, penyaluran bagi energi emosional yang terpendam, penyaluran 

bagi keinginan dan kebutuhan, sumber belajar, rangsangan bagi kreativitas, 

perkembangan wawasan diri, belajar bermasyarakat, standar moral, belajar sesuai 

dengan peran jenis kelamin, dan perkembangan ciri kepribadian yang diinginkan.  

 Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan anak usia dini, metode bermain 

sifatnya adalah wajib adanya. Informasi apapun yang akan diberikan kepada anak, 

hendaknya dikemas dalam kegiatan bermain yang menyenangkan dan 

mengasikkan. Di samping itu, menurut refleksi peneliti, beberapa anak memang 

memiliki energi dan minat yang lebih besar dibandingkan anak-anak lainnya 

sehingga mereka perlu untuk dapat menyalurkan hal tersebut ke dalam kegiatan 



 

7 
 

yang positif sehingga pada saatnya mendengarkan pelajaran/mengerjakan 

worksheet mereka dapat fokus dan tenang lebih lama. Oleh sebab itu, peneliti juga 

harus dapat memikirkan kegiatan bermain yang baik dan positif untuk 

menyalurkan energi tersebut. Selain itu, beberapa anak masih belum dapat 

menghargai teman dan gurunya, masih belum memahami konsep berbagi dan 

bergantian mainan dengan teman, menurut refleksi peneliti hal ini disebabkan 

oleh kurangnya kegiatan kelompok seperti bermain peran yang dapat melatih 

kepekaan mereka, menambah kosakata, memberikan kesempatan-kesempatan 

memahami dunia, belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan guru dalam cara-

cara yang secara sosial diterima, mengekspresikan dan mengontrol emosi-emosi, 

dan mengembangkan kapabilitas-kapabilitas symbolic mereka, serta melatih anak 

untuk menaati instruksi dan peraturan dalam bermain kelompok. Peneliti juga 

melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan beliau pun mengatakan bahwa 

peneliti harus lebih banyak menggunakan sosiodrama bagi anak-anak agar mereka 

dapat belajar untuk mengatasi emosi, mengatasi konflik-konflik, mengembangkan 

imajinasi-imajinasi dan kreativitas-kreativitas mereka.  

 Menurut Vygotsky dalam Habibi (2018, 20-21), bermain mengarahkan 

perkembangan, sebagai contoh, permainan simbolik dapat mempromosikan 

perkembangan abilitas-abilitas representasi simbolik. Bermain menyediakan 

sebuah konteks bagi anak-anak untuk mempraktikkan keterampilan-keterampilan 

yang baru dikuasai dan juga berfungsi sebagai sudut pengembangan kapasitas-

kapasitas untuk menjalankan peran-peran sosial yang baru, mencoba tugas-tugas 

yang baru atau menantang, dan memecahkan permasalahan yang kompleks yang 

mungkin bisa atau tidak akan bisa mereka tangani. (Mallory & New, 1994b). 
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 Oleh karena itu, peneliti percaya menerapkan sosiodrama dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas EY 2 sekolah XYZ, Jakarta dapat dijadikan sebagai 

alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut.  

Beberapa ahli seperti Levy, Schaefer, Morrow, Pramling, Wolfgang, dan 

Koorland dalam Habibi (2018, 21), penelitian menunjukkan pentingnya 

permainan sosiodrama sebagai bagian dari pembelajaran untuk anak-anak usia 3 

sampai 6 tahun. Ketika para guru menyediakan sebuah organisasi tematik untuk 

bermain, menawarkan dukungan, ruang, dan waktu yang tepat, dan menjadi lebih 

terlibat dalam permainan dengan memperluas dan mengelaborasi atas gagasan-

gagasan anak, maka bahasa dan keterampilan-keterampilan literasi anak dapat 

ditingkatkan.  

 Sosiodrama bagi anak usia dini merupakan suatu cara untuk memerankan 

beberapa peran dalam suatu cerita tertentu yang menuntut integrasi di antara para 

pemerannya yaitu anak-anak usia dini yang dapat dipakai sebagai kegiatan yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan berekspresi sehingga anak dapat 

menghayati berbagai bentuk perasaan juga menggali daya khayal (imajinasi) dan 

kreativitas anak sehingga pembelajaran mereka di kelas lebih “meaningful”. 

Sayangnya, banyak pengajar yang menganggap remeh aktivitas seperti 

sosiodrama ini karena kurangnya pemahaman akan pentingnya aktivitas ini dan 

bagaimana cara memasukkannya ke dalam pembelajaran.                        

Sosiodrama adalah pembelajaran bermain peran untuk memecahkan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial, 

permasalahan yang menyangkut hubungan antar manusia. Sosiodrama digunakan 

untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial 
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serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Oleh sebab itu, 

sangatlah cocok bila sosiodrama dimasukkan ke dalam pembelajaran bagi anak 

usia dini.        

 Berdasarkan penelitian terdahulu dari Sudibjo dan Laksmi (2018) bahwa 

melalui bermain sosiodrama, dapat meningkatkan penguasaan kosakata dan 

motivasi belajar siswa dengan hasil yang signifikan. Sedangkan menurut 

penelitian terdahulu oleh Lestari (2018) bahwa dengan bermain peran mampu 

menciptakan evektifitas dalam mengembangkan keterampilan sosial anak usia 

dini. Selain itu penelitian terdahulu oleh Maghfirah, Usman, dan Nisa (2020) 

bahwa  terdapat peningkatan keterampilan sosial emosional setelah dilakukan 

kegiatan bermain peran pada anak usia dini. Dari hasil tersebut, peneliti memiliki 

kesimpulan bahwa sociodrama memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

keterampilan anak usia dini. Anak usia dini, khususnya usia 4-5 tahun dapat 

mengembangkan kosakata secara mengagumkan. Owens dalam Rita Kumia 

(2009, 37), mengemukakan bahwa “anak usia tersebut memperkaya kosakatanya 

melalui pengulangan”. Mereka sering mengulangi kosakata yang baru dan unik 

sekalipun belum memahami artinya. Dalam mengembangkan kosakata tersebut, 

anak menggunakan fast wrapping yaitu suatu proses dimana anak menyerap arti 

kata baru setelah mendengarnya sekali atau dua kali dalam dialog. Pada masa dini 

inilah anak mulai mengkombinasikan suku kata menjadi kata, dan kata menjadi 

kalimat.         

 Vygotsky dalam Susanto (2015, 85), percaya bahwa bermain dapat 

membantu perkembangan koginitif anak secara langsung. Ia menegaskan bahwa 

bermain simbolik memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan 
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berpikir abstrak. Sejak anak-anak mulai bermain pura-pura, maka anak menjadi 

mampu berpikir tentang makna-makna objek yang mereka represtasikan secara 

independen.       

Dengan memahami karakteristik anak usia dini diharapkan peneliti dapat 

menjadikannya sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan hal yang 

dibutuhkan oleh anak, untuk mengetahui tugas-tugas perkembangan anak 

sehingga dapat memberikan stimulasi, agar anak dapat melaksanakan tugas 

perkembangan dengan baik, membimbing proses belajar pada saat yang tepat, dan 

mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan 

kemampuannya. Umumnya mereka masih cenderung sulit untuk mengungkapkan 

perasaan dan ide, tidak mau mengalah dan berbagi mainan di kelas sehingga 

menimbulkan konflik, sulit berkomunikasi dengan teman dan guru, dan 

menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri, seperti yang sering terjadi di 

kelas peneliti pada sekolah PAUD XYZ di Jakarta, tingkat EY  2 dengan jumlah 

siswa 14 orang.  

1.2 Identifikasi Masalah  

  Sehubungan dengan masalah diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa 

kerisauan yang terjadi di kelas EY 2 sekolah XYZ, Jakarta sebagai berikut:  

1) Terdapat anak-anak EY 2 sekolah XYZ, Jakarta yang mengalami kesulitan 

bahasa yakni anak kurang memahami dua perintah yang diberikan oleh 

guru secara bersamaan, kurang dapat mengutarakan pendapat kepada 

orang lain, dan kesulitan membuat coretan yang bermakna yang dapat 

dipahami orang lain. 
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2) Anak-anak EY 2 sekolah XYZ, Jakarta masih mengalami kesulitan sosial 

emosional seperti terdapat beberapa anak yang kurang menunjukkan sikap 

gigih (tidak mudah menyerah), belum mampu bersikap mau berbagi, 

menolong, dan membantu teman serta kurang dalam memahami aturan 

yang berlaku dalam permainan. 

3) Masih terdapat anak-anak EY 2 sekolah XYZ, Jakarta yang masih belum 

menunjukkan sikap pemecahan masalah diantaranya anak belum dapat 

mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan 

berbagai pemecahan masalah, kurang memahami dalam 

mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk atau warna atau 

ukuran, dan beberapa anak belum mengenal konsep bilangan. 

4) Banyaknya pengajar yang belum mengetahui proses dan manfaat 

penerapan sosiodrama ke dalam pembelajaran anak usia dini. 

1.3 Batasan Masalah        

 Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih efektif, efisien, lebih 

terarah dan dapat dikaji maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam 

penelitian ini peneliti fokus pada hal-hal berikut:    

1) Penelitian dilakukan selama 1 jam saat free exploration selama tiga siklus 

kelas EY 2 sekolah XYZ, Jakarta dengan menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas. 

2) Proses pembelajaran menggunakan sosiodrama untuk meningkatkan 

keterampilan sosial emosional, bahasa, dan pemecahan masalah. 

 

 



 

12 
 

1.4 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan paparan masalah yang merupakan kerisauan peneliti, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Bagaimana peningkatan keterampilan sosial emosional kelas EY 2 sekolah 

XYZ, Jakarta setelah sosiodrama diterapkan? 

2) Bagaimana peningkatan  keterampilan bahasa kelas EY 2 sekolah XYZ, 

Jakarta setelah sosiodrama diterapkan? 

3) Bagaimana peningkatan keterampilan pemecahan masalah kelas EY 2 

sekolah XYZ, Jakarta setelah sosiodrama diterapkan? 

4) Kendala apa yang dihadapi selama penerapan sosiodrama dalam 

pembelajaran di kelas EY 2 sekolah XYZ, Jakarta. 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1) Menganalisis perkembangan keterampilan sosial emosional siswa EY 2 

sekolah XYZ, Jakarta selama kegiatan pembelajaran dengan sosiodrama.  

2) Menganalisis perkembangan keterampilan bahasa siswa EY 2 sekolah 

XYZ, Jakarta selama kegiatan pembelajaran dengan sosiodrama.  

3) Menganalisis perkembangan keterampilan pemecahan masalah siswa  EY 

2 sekolah XYZ, Jakarta siswa selama kegiatan pembelajaran dengan 

sosiodrama.  

4) Mengidentifikasi kendala yang muncul selama penerapan sosiodrama di 

kelas EY 2 sekolah XYZ, Jakarta.  
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1.6 Manfaat Hasil Penelitian  

 Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berperan dalam perkembangan anak usia dini.  

1.6.1 Manfaat Teoritis                                                                                  

Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan orang-orang 

yang bergelut dalam dunia pendidikan anak usia dini, serta dapat menjadi bahan 

referensi bagi peneliti yang memerlukan informasi untuk penelitian lainnya 

khususnya dalam bidang pembelajaran melalui sosiodrama bagi anak usia dini, 

sehingga dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. 

   1.6.2 Manfaat Praktis                                                                                        

 Bagi pengajar anak usia dini khususnya, hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi dalam menyusun pembelajaran anak usia dini dan penerapannya di 

dalam kelas guna meningkatkan keterampilan sosial emosional, keterampilan 

bahasa dan keterampilan pemecahan masalah pada anak usia dini serta 

melengkapi kebutuhan belajar mereka dengan cara yang menyenangkan dan 

bermakna lewat sosiodrama.  Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan 

pandangan dan informasi mengenai salah satu bentuk kegiatan belajar untuk anak 

usia dini yang menyenangkan dan menarik yang dapat terus dipraktekkan dan 

dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi.  

 

1.7 Sistematika Penulisan  

 Penelitian tentang penerapan sosiodrama untuk meningkatkan 

keterampilan sosial emosional, keterampilan bahasa dan keterampilan pemecahan 

masalah pada siswa PAUD tingkat EY 2 Sekolah XYZ, Jakarta ini disusun 
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dengan perincian penulisan pada masing-masing bab. Dalam bab satu mengenai 

pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah yang mencakup 

karakteristik anak usia dini dan kerisauan peneliti melihat kenyataan siswa di 

dalam kelas EY 2 sekolah XYZ, Jakarta. Kemudian berdasarkan kerisauan 

tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah yang terjadi 

dalam pembelajaran di kelas EY 2 sekolah XYZ, Jakarta yaitu, kurangnya 

keterampilan sosial emosional, keterampilan bahasa dan keterampilan pemecahan 

masalah pada siswa. Peneliti memutuskan untuk menerapkan sosiodrama sebagai 

alternatif solusi dari kerisauan yang muncul. Tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian dan sistematika penulisan juga dipaparkan dalam bab ini.  

Pada bab dua terdapat landasan teori, berisikan tentang uraian jelas teori-

teori yang digunakan dan relevan dengan variabel yang diteliti, serta kerangka 

berpikir untuk menyelesaikan masalah. Teori-teori yang dipaparkan adalah 

mengenai sosiodrama, keterampilan sosial emosional, keterampilan bahasa anak 

usia 3-5 tahun dan keterampilan pemecahan masalah anak usia 3-5 tahun. Pada 

bab ini dipaparkan juga mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

variabel yang diteliti.   

 Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pada bab ini 

diuraikan desain penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas. Di 

dalamnya juga dijelaskan mengenai subyek penelitian, tempat dan waktu 

penelitian. Teknik dan instrumen dalam pengambilan data yang digunakan dalam 

penelitian ini juga dijelaskan secara terperinci pada bab ini. Prosedur penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan sebanyak tiga siklus juga dipaparkan mulai dari 

perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi dan analisis data keseluruhan siklus 
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serta pembahasan hasil temuan-temuannya.  

 Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti 

memaparkan dengan jelas pada bab ini mengenai profil sekolah dan kondisi kelas 

yang menjadi subyek penelitian yang berguna untuk mempermudah memahami 

hasil penelitian yang dijabarkan peneliti. Pelaksanaan penelitian diuraikan dengan 

jelas mulai dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi untuk setiap 

siklusnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemaparan hasil pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas, analisis dan intepretasi data setiap variabel penelitian. Terakhir, 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian diuraikan.                                                            

    Bab lima terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bagian 

terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan mengenai rumusan 

jawaban dari tujuan penelitian, implikasi serta saran-saran sesuai dengan hasil 

yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan 

penerapan sosiodrama yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan.  

 

 

 

 

 

 

 


