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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar belakang 

Sekolah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga atau tempat untuk belajar 

mengajar seperti menghitung, menulis, dan membaca. Sekolah juga bisa menjadi 

tempat siswa mengembangkan keterampilan sosial juga karakter anak.  

Walau keterampilan sosial hampir tidak mempunyai muatan nilai di 

sekolah dan guru pun tidak mempunyai kolom khusus nilai dalam rapot untuk 

keterampilan sosial, namun tidak jarang siswa memberikan penilaian sendiri atas 

kemampuan temannya dalam bersosialisasi. Kebanyakan anak sudah dapat 

menarik kesimpulan terhadap orang yang ia kenal, termasuk temannya, apakah 

orang tersebut baik, jahat, pemaaf, pemarah, pintar, bodoh, dan sebagainya 

(Hurlock, 2011, 124). Sehubungan dengan itu, jika seorang siswa dinilai baik 

dalam bersosialisasi atau berteman oleh siswa lain, dampak positif yang akan 

muncul adalah ia akan disukai dan mempunyai banyak teman. Sebaliknya, jika 

seorang siswa dinilai kurang baik dalam bersosialisasi oleh siswa lain, yang 

bersangkutan akan dikucilkan atau dijauhi oleh temannya. Dengan kata lain, ia 

tidak akan mempunyai banyak teman. Pada tahap lebih lanjut, seorang siswa akan 

lebih bersemangat datang ke sekolah bila ia memiliki banyak teman atau disukai 

oleh siswa lain di sekolahnya, terutama di kelasnya. 

Learning appropriate social skills is an important part of every young person’s 
life. You need these skills in order to do the right thing in any social situation, whether it 
is at home, at school, at work, or at play (Boys Town Press, 1992, 1). 

 
Dalam kaitan ini, keterampilan sosial yang dimiliki siswa kelas II Sekolah 

Tunas Muda berbasis International Baccalaureate (IB) mendapat perhatian 
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khusus dari para guru. Hal tersebut disebabkan oleh kekhawatiran para guru yang 

sering mendapatkan keluhan dari muridnya mengenai keterbatasan mereka untuk 

berinteraksi dan bermain dengan banyak teman dan karena sejumlah siswa hanya 

bermain dengan siswa tertentu, atau hanya dengan satu atau dua siswa saja.  

Selain itu, keterbatasan siswa untuk ikut bermain dengan kelompok lain 

juga terjadi karena perbedaan yang terdapat antar siswa-siswa tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa masih belajar untuk berinteraksi secara positif dengan 

siswa lainnya, karena keterbatasan bermain dan berinteraksi tersebut 

mengakibatkan adanya beberapa siswa yang merasa dikucilkan dan tidak 

mempunyai banyak teman. Kurangnya rasa empati yang dimiliki siswa, 

mengakibatkan mereka kurang dapat menunjukkan kepekaan terhadap perasaan 

orang lain terutama saat kegiatan kelompok. Beberapa siswa terlihat selalu 

memilih siswa tertentu saat melakukan kegiatan kelompok, siswa-siswa tersebut 

kurang dapat menunjukkan sikap kasih sayang, yaitu mengajak siswa yang belum 

masuk dalam kelompok untuk bergabung dengannya. Sehubungan dengan ini, 

siswa kurang dapat bekerjasama dengan orang lain. 

Keluhan lainnya yang kurang menunjukkan rasa empati pada siswa adalah 

beberapa siswa merasa jika berpendapat tidak didengarkan oleh siswa lain karena 

mereka memiliki karekter yang kuat dan sangat percaya diri. Siswa yang 

pendapatnya tidak didengarkan tersebut sering kali merasa terpaksa dan dipaksa 

melakukan hal yang tidak diinginkannya karena mereka tidak memiliki suara 

dalam berpendapat. Ada pun beberapa siswa terpengaruh dengan pendapat siswa 

yang memiliki karakter kuat dan disenangi banyak siswa di kelas, untuk tidak 

menerima seorang siswa dalam kelompoknya, terutama saat bermain.  
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Rasa ketidaknyamanan dialami siswa yang merasa dikucilkan, tidak 

pempunyai suara dalam berpendapat, juga yang tidak diperbolehkan main dengan 

siswa lainnya. Hal ini bisa mempengaruhi prestasi, juga rasa percaya diri siswa 

yang merasa tidak nyaman di sekolah. Artinya, perkembangan sosialisasi seorang 

anak sangatlah penting karena dapat mendorong dan mempengaruhi prestasinya di 

sekolah, seperti yang diungkapkan oleh McClelland & Morrison (2003) bahwa: 

The development of social skills lays a critical foundation for later academic 

achievement as well as work-related skills. 

Masalah yang terjadi di kelas II juga dikarenakan siswa kurang dapat 

menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Setiap anak dilahirkan 

dengan kemampuan yang berbeda. Ada yang dilahirkan dengan memiliki 

kemampuan yang lebih sesama anak seumurnya. Sebaliknya, ada anak yang 

memiliki kemampuan yang kurang dibanding dengan anak lainnya. Ada siswa 

yang memang sudah diberkahi dari lahir dengan keterampilan sosial yang sangat 

baik dan disukai banyak orang karena menyenangkan. Ada juga siswa yang 

memiliki keterampilan yang cakap untuk berbicara di depan umum, memiliki jiwa 

yang dapat memimpin, mempunyai kemampuan secara akademis, keterampilan 

motorik atau yang sangat baik dibidang atletik, keterampilan berbahasa, disertai 

penampilan fisik yang menarik. Tetapi ada juga yang dilahirkan dengan 

kelemahan-kelemahan dibanding anak-anak seumurnya; kelemahan dalam 

kemampuan memperhatikan, memori, kelemahan berbahasa atau berkomunikasi, 

dan keterampilan motorik. Kelemahan-kelemahan ini atau kelemahan dalam 

keterampilan lainnya bisa berdampak negatif pada kompetensi keterampilan sosial 

anak. Pada kenyataannya, siswa pun memiliki kekhawatiran apakah mereka 



4 

termasuk pada golongan siswa yang disukai, bisa menjadi pemimpin dalam suatu 

kelompok, popular, dikucilkan, atau tidak disukai. 

Dengan adanya perbedaan kemampuan antar siswa mengakibatkan adanya 

gap atau status pertemanan diantara mereka. Siswa kurang dapat menerima atau 

menghormati siswa lain yang berbeda dengannya. Siswa pun memiliki tingkat 

status sosial di sekolah, yang menunjukkan di mana posisi mereka diantara siswa-

siswa lainnya. Hal ini membuka jalan para siswa memperburuk hubungan mereka 

seperti mengadu apa yang dilakukan temannya, memilih teman permainan, 

memukul, dan usil terhadap apa yang dilakukan temannya. Federico Mayor, 

Direktur Umum UNESCO, menyatakan bahwa kehidupan yang rukun dimasa 

depan dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan individu saat ini (Readon, 1997, 6). 

Jika sekolah dapat menjadi tempat yang menyenangkan dan nyaman untuk 

didatangi, kondisi tersebut bisa menjadi motivasi dan mendorong para siswa 

untuk pergi ke sekolah setiap harinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa 

semakin banyak teman yang ia miliki, semakin senang ia datang ke sekolah. Pada 

gilirannya, dengan adanya perasaan senang yang dimaksud, maka para siswa akan 

lebih mudah menerima pelajaran karena tidak terganggu oleh masalah sosialisasi 

dengan sesama siswa, dan lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan lainnya di 

sekolah dengan aktif dan antusias.  

Banyak cara untuk mengembangkan keterampilan sosial, dan sikap 

toleransi. Dalam hal ini yang akan diangkat adalah mengembangkan keterampilan 

sosial dan bersikap toleransi melalui kegiatan bermain dengan memanfaatkan 

permainan tradisional. Seperti yang diungkapkan oleh Barbakoff dan Yo 

(Barbakoff & Yo, 2002), melalui kegiatan bermain siswa dapat belajar dan 
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meningkatkan keterampilan sosialnya.  “Play also provides a means and 

opportunity for children to learn and improve their social skills”. Sehubungan 

dengan itu Wardle (2003, 233) menambahkan bahwa kegiatan bermain 

sesungguhnya sangat diperlukan untuk anak-anak karena banyak sekali manfaat 

dari bermain yang bisa didapatkan oleh siswa untuk perkembangan dan 

pendidikannya; seperti abstraction, practice, control of the environment, social 

skills and moral rules, flexibility and creativity, risk takers, and physical activity.  

Mengajarkan keterampilan sosial memiliki banyak manfaat dan dapat 

dilakukan melalui beberapa teknik, termasuk pengajaran langsung, belajar dari 

teman sebaya, dan pencegahan perilaku bermasalah. Banyak juga perilaku sosial 

yang lebih baik dipelajari melalui teman (Ladd, 2005). Keterampilan sosial siswa 

kelas II dirasa perlu untuk dikembangkan, dalam hal ini dengan memanfaatkan 

permainan tradisional, karena banyak manfaat positif yang dapat dipetik. Begitu 

juga adanya kebutuhan untuk mengembangkan sikap toleransi siswa, sehingga 

walaupun terdapat pebedaan, siswa tetap dapat berinteraksi secara positif, 

semangat bersekolah, berteman dengan damai, aktif dan dapat bekerja sama di 

kelas, dapat menunjukkan sikap empati sehingga saling menolong, dan 

menghormati. Dengan demikian, dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

berjudul “MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN SIKAP 

TOLERANSI SISWA KELAS II SEKOLAH DASAR TUNAS MUDA 

MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL”. 

Diasumsikan melalui permainan tradisional gobak sodor, kasti dan 

bentengan, siswa mengalami perkembangan dalam kompetensi keterampilan 

sosial dan kompetensi sikap toleransi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Melalui proses pengamatan, terdapat beberapa masalah yang tampak, di 

antaranya: 

1. Siswa kurang mendapatkan kebebasan berinteraksi dengan banyak teman. 

Siswa sering mengeluh mengenai keterbatasan mereka untuk bermain 

dengan banyak teman karena tidak diterima untuk bergabung main bersama. 

2. Siswa kurang dapat bekerjasama dengan banyak teman dikarenakan adanya 

sejumlah siswa yang hanya bermain dan berinteraksi dengan 1 atau 2 siswa 

saja. 

3. Siswa kurang peka terhadap perasaan orang lain dan kurang dapat 

menunjukkan sikap kasih sayang, terhadap siswa yang merasa dikucilkan. 

4. Siswa kurang dapat menghormati orang lain yang berbeda dengannya. 

Siswa memilih-milah teman untuk bermain dan cenderung berkelompok 

secara eksklusif, yang mengakibatkan hubungan yang tidak baik diantara 

siswa.  

5. Kurangnya sikap menerima pendapat orang lain ketika siswa berpendapat. 

Hal ini disebabkan juga karena siswa hanya mendengarkan pendapat teman 

dekatnya atau hanya ingin pendapatnya didengarkan. 

1.3 Batasan masalah 

Penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada beberapa masalah, yaitu: 

1. Kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. 

2. Kemampuan siswa dalam bekerjasama dengan orang lain. 

3. Kemampuan siswa dalam menunjukkan rasa empati terhadap orang lain 
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4. Kemampuan siswa dalam menghormati orang lain yang berbeda 

dengannya. 

5. Kemampuan siswa dalam menerima pendapat orang lain 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, beberapa pokok 

permasalahan dapat dirumuskan peneliti, antara lain: 

1. Apakah melalui bermain permainan tradisional dapat mengembangkan 

kompetensi keterampilan sosial siswa kelas II Sekolah Tunas Muda?  

2. Apakah melalui bermain permainan tradisional dapat mengembangkan 

kompetensi sikap toleransi siswa kelas II Sekolah Tunas Muda? 

1.5  Tujuan penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perkembangan kompetensi keterampilan 

sosial siswa kelas II Sekolah Tunas Muda melalui bermain permainan 

tradisional  

2. Untuk mengetahui ada tidaknya perkembangan kompetensi sikap toleransi 

siswa kelas II Sekolah Tunas Muda melalui bermain permainan kelompok  

1.6 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru kelas khususnya dan guru lain dapat menjadi acuan strategi 

untuk mengharmoniskan hubungan antar siswa 

2. Bagi peneliti lebih lanjut dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian 

mengenai kompetensi keterampilan sosial, dan sikap toleransi 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah 

yang terdapat pada siswa kelas II di Sekolah Tunas Muda. Identifikasi masalah, 

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

penulisan juga dituangkan pada Bab I.  

Bab II merupakan landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Pada bab ini terdapat penjelasan tentang kompetensi keterampilan sosial dan 

kompetensi sikap toleransi, dilengkapi dengan indikator dari masing-masing 

kompetensi. Ada pun cara bermain, peraturan, dan manfaat dari permainan 

tradisional gobak sodor, kasti dan bentengan, yang diterapkan dalam PTK, 

diterangkan pada bab ini. 

Bab III memuat mengenai metode penelitian, yang menjelaskan tentang 

rancangan penelitian, dalam hal ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

tempat, waktu dan subyek penelitian, prosedur penelitian dan pengumpulan data, 

serta analisis data.  Pada bab ini, terdapat juga informasi mengenai instrumen 

yang digunakan dalam PTK ini, cara penggunaan instrumen tersebut, serta 

tahapan-tahapan dalam menganalisis data yang telah didapat. 

Bab IV merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Data penelitian 

dianalisis, disajikan, dan diinterpretasikan pada bab ini. Lalu, dilengkapi juga 

dengan hasil perkembangan kompetensi keterampilan sosial dan sikap toleransi 

yang dilakukan pada penelitian melalui siklus 1, siklus 2, dan siklus 3.  

Bab V mencantumkan kesimpulan dari penelitian, rekomendasi untuk 

implementasi, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, 

dilengkapi kembali dengan besarnya nilai rata-rata kompetensi keterampilan 
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sosial dan kompetensi sikap toleransi siswa kelas II dengan memanfaatkan 

permainan tradisional dari siklus 1 hingga siklus 3. Bab ini juga memuat 

mengenai keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

  




