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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pembinaan dasar yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan. Pembinaan ini berguna membantu 

perkembangan anak yang bertujuan untuk membentuk kesiapan anak dalam 

memasuki pendidikan selanjutnya.   

Wortham (2006, 254) berpendapat bahwa masa prasekolah sangat penting 

dalam perkembangan sosial. Pada periode ini, anak mengalami transisi menjadi 

makhluk sosial. Anak tidak lagi berfokus pada dirinya sendiri, anak mulai 

melakukan interaksi sosial dan belajar menempatkan diri. Anak membangun 

ketertarikan dalam berinteraksi dengan orang lain dan diterima di kelompok sosial. 

Pembelajaran keterampilan sosial menjadi salah satu tujuan dalam program 

PAUD. Kesuksesan dalam mengembangkan keterampilan sosial pada anak-anak 

dalam masa prasekolah dapat berpengaruh dalam bagaimana mereka berinteraksi 

dalam hidupnya (Beaty 2006, 132). Pendapat Beaty didukung oleh Hulya Gulay, 

Berrin Akman dan Eda Kargi (2011) dalam jurnal yang berjudul Social Skills of 

First Grade Primary School Students and Pre-School Education. Jurnal ini 

menghasilkan temuan bahwa para siswa kelas satu Sekolah Dasar yang sebelumnya 

menerima PAUD memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dibandingkan siswa 

kelas satu Sekolah Dasar yang tidak menerima PAUD.  

Sebuah penelitian terhadap lebih dari 900 anak usia 4 tahun menghasilkan 

temuan bahwa anak-anak yang memiliki keterampilan sosial di atas rata-rata 
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memiliki prestasi akademis lebih baik di kelas satu daripada anak-anak yang 

keterampilan sosialnya di bawah rata-rata (Konold dan Pianta 2005 dalam Berk 

2012, 353). 

Keterampilan sosial anak-anak pra-sekolah yang mempengaruhi prestasi 

akademis di tingkat pendidikan selanjutnya, mengungkapkan bahwa anak-anak 

seharusnya tidak hanya dinilai dari sisi keterampilan akademis, tetapi juga 

keterampilan sosial. (Ladd, Herald, dan Kochel, 2006; Thompson dan Raikes, 2007 

dalam Berk 2012, 353). 

Sit (2012, 98) menambahkan bahwa pada awal memasuki sekolah, kompetensi 

sosial pada anak usia dini selalu menjadi fokus utama, mengingat banyak anak yang 

tidak dapat berhubungan baik dengan orang-orang di luar anggota keluarga. 

Berkaitan dengan apa yang ditambahkan oleh Sit, penelitian yang dilakukan oleh 

Han (2010) menghasilkan temuan bahwa salah satu yang mempengaruhi 

kompetensi sosial anak adalah guru. 

Penjelasan di atas menyadarkan peneliti akan betapa pentingnya fase usia dini 

dalam kehidupan anak hingga dewasa, dikarenakan berbagai hal yang dialami pada 

usia dini menjadi dasar dalam berbagai perkembangan yang akan dijalani, dimana 

salah satu perkembangan yang akan dialami anak adalah keterampilan sosial.  

Pendapat lain turut dikemukakan oleh Katz dan McClellan (1977) dalam 

Wardle (2003, 370), yaitu anak-anak yang berkompentesi secara sosial adalah anak 

yang mampu berinteraksi terhadap orang dewasa ataupun teman sebaya sesuai 

dengan yang diharapkan. Dalam berinteraksi, selain memerlukan keterampilan 

sosial, anak juga diharapkan keterampilan berkomunikasi lisan yang baik demi 

kelancaran proses interaksi. 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menetapkan 

lingkup perkembangan anak usia dini meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-

motorik, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Di antara berbagai lingkup 

perkembangan tersebut, lingkup perkembangan bahasa meliputi memahami bahasa 

reseptif, mengekspresikan bahasa dan keaksaraan. Lingkup perkembangan sosial-

emosional meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang 

lain serta perilaku prososial.  

Ketika memulai pendidikan dengan memasuki pra-sekolah, untuk pertama 

kalinya anak berinteraksi secara intensif dengan lingkungan luar selain lingkungan 

rumah. Kegiatan anak di sekolah memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi 

dengan guru dan anak-anak lain. Keadaan ini selain memaksa anak memerlukan 

keterampilan sosial, turut melibatkan keterampilan komunikasi. Hal ini disebabkan 

komunikasi merupakan jembatan dalam kegiatan belajar mengajar. Komunikasi 

merupakan wadah anak dalam menyampaikan gagasan, perasaan, pemikiran dan 

keinginannya. Proses komunikasi yang baik dapat digunakan siswa dalam bertanya 

mengenai berbagai hal yang kurang dipahami oleh siswa, serta menyampaikan 

pendapat dalam proses belajar di sekolah. Keterampilan anak dalam berinteraksi 

mempengaruhi penerimaan dan keterlibatan dalam lingkungan sosial anak. Tanpa 

dibekali keterampilan yang baik, anak akan mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, sehingga 

keterampilan berkomunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam 

perkembangan anak.        

 Dalam kegiatan sehari-hari di kelas tempat peneliti mengajar, peneliti 
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menemukan beberapa anak memiliki keterampilan sosial yang kurang memadai, hal 

ini ditandai dengan beberapa siswa yang cenderung bermain sendiri, menolak untuk 

bermain bersama. Selain itu, siswa seringkali menolak untuk berbagi atau 

bergantian dalam menggunakan mainan, sehingga keadaan ini menimbulkan 

masalah lain yaitu siswa lain yang bersedih akibat penolakan tersebut. Minimnya 

sosialisasi antar siswa berdampak pada kurang memadainya keterampilan 

berkomunikasi antar siswa.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyadari selain dikarenakan interaksi antar 

siswa yang minim, keadaan ini disebabkan oleh perbedaan bahasa yang digunakan 

oleh beberapa siswa yang menggunakan bahasa daerah di rumah. Sehingga Bahasa 

Indonesia yang merupakan bahasa utama di sekolah merupakan bahasa kedua bagi 

beberapa siswa-siswi tersebut. Beberapa siswa seringkali kurang memahami 

pengajaran dan instruksi dari guru, sehingga kemudian materi pembelajaran 

terkadang tidak tersampaikan dengan baik dan tidak terlaksananya instruksi 

tersebut. Selain itu, beberapa siswa/siswi seringkali kesulitan dalam 

mengungkapkan sesuatu di kelas, termasuk bertanya pada guru.  

Keadaan tersebut menghambat proses belajar mengajar di kelas dikarenakan 

seringkali proses diskusi antar guru-siswa maupun siswa-siswa berjalan dengan 

kurang baik. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam kelas. Agar keadaan 

membaik, peneliti kemudian membaca dari berbagai sumber dengan tujuan 

menemukan metode yang dapat menjadi penyelesaian masalah. Dalam proses 

pencarian, peneliti menemukan metode bermain peran yang dapat digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas, dengan harapan dapat meningkatkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi siswa-siswi.   
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Kostelnik (dalam Sit 2012, 100) menyatakan bahwa kegiatan bermain 

merupakan salah satu kesempatan untuk berinteraksi. Pernyataan dari Kostelnik 

kemudian menyadarkan peneliti bahwa keterampilan sosial dan keterampilan 

berkomunikasi yang baik dapat anak-anak peroleh melalui bermain. Menurut 

Henniger (2005, 5), bermain adalah salah satu cara utama di mana anak dapat 

mempelajari dunia di sekitar anak. Anak memerlukan kesempatan untuk 

memanipulasi objek dan mempelajari berbagai informasi mengenai lingkungan 

dengan sendirinya.  

Piaget dalam Waller (2005, 101) menyatakan bahwa bermain memberikan 

kesempatan pada anak untuk mengenali diri sendiri tanpa rasa takut akan 

kegagalan. Sehingga, tanpa rasa takut, tanpa sadar anak akan melatih keterampilan 

sosial dan berusaha berkomunikasi menggunakan bahasa yang dapat dipahami 

orang lain.  

Lebih lanjut, Rogers dan Evans (dalam Sit 2012, 100) menjelaskan bermain 

peran melatih anak mengembangkan komunikasi yang baik, mengembangkan 

fantasi, mengembangkan keinginan yang kuat untuk berinteraksi, dan memperkuat 

aliansi sosial anak yang berguna sampai anak dewasa.  

Monorom dan Pollock (dalam Sit 2012, 100) menyatakan bahwa metode 

bermain peran membantu anak memahami kompleksitas dalam kehidupan sehari-

hari dan membantu anak mengembangkan multi keterampilan, dan 

mengembangkan kemampuan negosisasi.  

Pendapat lain yang dikemukakan Gonzales-Mena (2005, 88) adalah bermain 

peran memiliki peranan penting dalam hidup anak, anak akan meniru tingkah laku 

orang dewasa atau peran lain yang ditentukan. Ketika bermain peran, anak akan 
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berlatih bagaimana menempatkan diri dalam posisi orang lain.   

 Peneliti memutuskan untuk menerapkan metode bermain peran dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. Peneliti memahami bahwa kegiatan bermain peran 

dapat menjadi kesempatan bagi siswa-siswi untuk terlibat dalam kegiatan bersama 

sehingga peneliti berharap kegiatan bermain peran akan lebih mendorong siswa-

siswi untuk berkomunikasi, sehingga kemudian dapat meningkatkan keterampilan 

sosial dan keterampilan berkomunikasi siswa. Peneliti berharap dengan kegiatan 

bermain peran, siswa-siswi tidak lagi lebih banyak bermain sendiri yang kemudian 

menimbulkan reaksi kurang peduli dengan teman seperti tidak mau berbagi, tidak 

mau bergantian dalam permainan serta tidak bekerjasama dengan teman. Peneliti 

juga berharap dengan kegiatan bermain peran akan melatih beberapa siswa/siswi 

dalam memahami instruksi guru, mampu mengungkapkan pikiran serta mampu 

terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas. Harapan lainnya peneliti adalah 

lebih banyak siswa yang mampu memgungkapkan idenya atau lebih berani 

bertanya. Pemahaman peneliti bertambah dengan pernyataan Rubin (dalam Dacey 

2006, 275), yaitu anak-anak usia dini dengan kemampuan simbolik yang 

berkembang memasuki tahap bermain sosial seperti bermain peran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan di 

laksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang bertujuan meningkatkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi dengan penerapan metode 

bermain peran.  

 

1.2 Idenitifikasi Masalah      

 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi dasar dalam pendidikan setiap 
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individu yang kemudian dapat mempengaruhi berbagai perkembangan anak di 

tingkat pendidikan selanjutnya. Hal ini dapat berjalan dengan baik apabila 

lingkungan di sekitar anak membantu dengan menciptakan lingkungan yang 

mendukung bagi anak. 

Keadaan yang diharapkan tidak berjalan dengan baik di TK A Sekolah X 

Jakarta Barat. Hal ini terlihat dari minimnya penyusunan aktivitas oleh guru yang 

dapat dilakukan bersama-sama oleh siswa. Sehingga kemudian anak-anak pra-

sekolah yang sepatutnya bermain bersama, cenderung bermain sendiri. Keadaan ini 

kurang memadai, mengingat jika siswa-siswi banyak melakukan aktivitas bersama-

sama, siswa-siswi akan melatih keterampilan sosial dan keterampilan 

berkomunikasi. Kebiasaan anak bermain sendiri menyebabkan perkembangan 

keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi anak terhambat, dikarenakan 

minimnya kesempatan anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman. 

Sehingga siswa tidak memilki kesempatan dan tidak terlatih untuk bermain 

bersama, berbagi, dan bergantian.  Masalah ini kemudian bertambah, dikarenakan 

Bahasa Indonesia yang seharusnya merupakan bahasa utama dalam pembelajaran, 

namun merupakan bahasa kedua bagi beberapa siswa-siswi di TK X Jakarta Barat. 

Beberapa siswa-siswi di TK X menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan 

sehari-harinya.  Jika lebih banyak kegiatan bermain yang melibatkan seluruh siswa 

bersama-sama, siswa akan berusaha bersosialisasi dan berkomunikasi dengan 

bahasa yang dipahami oleh siswa lain. 

 

1.3 Batasan Masalah      

 Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini hanya berfokus pada 
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keterampilan sosial, keterampilan komunikasi dan metode bermain peran. 

Subjek yang diteliti adalah anak TK A usia 4-6 tahun dengan jumlah 15 

siswa yang terdiri dari 8 siswa lelaki dan 7 siswa perempuan. Metode yang 

digunakan adalah metode bermain peran. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

untuk penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Bagaimana proses penerapan metode bermain peran untuk dapat 

meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi 

anak? 

2. Bagaimana perkembangan keterampilan sosial siswa setelah 

penerapan metode bermain peran? 

3. Bagaimana perkembangan keterampilan berkomunikasi setelah 

penerapan metode bermain peran? 

4. Apa saja kendala yang terjadi selama proses penerapan metode 

bermain peran? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab setiap 

perumusan masalah yang telah dibuat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis proses penerapan metode bermain peran untuk 

meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi. 
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2. Menganalisis perkembangan keterampilan sosial setelah penerapan 

metode bermain peran. 

3. Menganalisis perkembangan keterampilan berkomunikasi setelah 

penerapan metode bermain peran. 

4. Mendeskripsikan kendala apa saja yang terjadi selama proses 

penerapan metode bermain peran.  

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan kontribusi dalam 

pengembangan metode bermain peran meningkatkan keterampilan sosial 

dan keterampilan berkomunikasi pada anak usia 4 – 6 tahun. 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru, sebagai penambahan pengetahuan peneliti sebagai guru 

sejauh mana penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi anak usia dini serta 

sebagai landasan dalam menyusun kegiatan pembelajaran aktif bagi siswa-

siswi. 

Bagi anak didik, dengan metode bermain peran dapat digunakan 

sebagai aktivitas yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berkomunikasi. 
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1.7 Sistematika Penelitian 

Bab I: Pendahuluan 

Terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah peneliti ingin 

menyelesaikan masalah yang ada di kelas, yaitu siswa-siswi cenderung bermain 

sendiri dan tidak berkelompok. Keadaan ini menyebabkan minimnya kesempatan 

siswa-siswi dalam berinteraksi, sehingga keterampilan sosial dan keterampilan 

berkomunikasi siswa-siswi kurang memadai. Hal ini kemudian ditandai dengan 

siswa-siswi yang cenderung menolak untuk berbagai ataupun bergantian dalam 

menggunakan mainan. Persoalan lainnya adalah siswa seringkali tidak memahami 

instruksi dari guru, siswa seringkali kurang memahami pengajaran dan instruksi 

dari guru, sehingga kemudian materi pembelajaran terkadang tidak tersampaikan 

dengan baik dan tidak terlaksananya instruksi tersebut. Selain itu, beberapa 

siswa/siswi seringkali kesulitan dalam mengungkapkan sesuatu di kelas, termasuk 

bertanya pada guru. Permasalahan ini merisaukan peneliti sebagai guru, disamping 

menghambat kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk menerapkan kegiatan 

bermain peran dalam kegiatan pembelajaran dengan harapan meningkatkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi siswa. Rumusan masalah dan 

tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keterampilan sosial dan keterampilan 

berkomunikasi siswa sebelum penerapan metode bermain peran, mendeskripsikan 

penerapan metode bermain peran, menganalisis perkembangan keterampilan sosial 
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dan keterampilan berkomunikasi siswa setelah penerapan metode bermain peran 

serta kendala dalam penelitian. Salah satu manfaat dalam penelitian ini adalah 

sebagai penambahan pengetahuan peneliti sebagai guru sejauh mana penggunaan 

metode bermain peran dalam meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan 

berkomunikasi anak usia dini serta sebagai landasan dalam menyusun kegiatan 

pembelajaran aktif bagi siswa-siswi. 

 

Bab II: Landasan Teori 

Dalam bab ini menguraikan berbagai teori yang menjadi landasan peneliti dalam 

melakukan penelitian, mencakup perkembangan anak, keterampilan sosial, 

keterampilan berkomunikasi dan metode bermain peran. 

Metode yang digunakan adalah metode bermain peran. Dalam bermain peran, anak 

akan berusaha menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang lain dan 

bersosialisasi dengan orang lain. Bermain peran memberikan kesempatan pada 

anak melatih keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi.  

 

Bab III: Metode Penelitian 

Dalam bab ini menguraikan rancangan penelitian, tempat, waktu dan subyek 

penelitian, prosedur penelitian dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

dan siklus penelitian. 

Rancangan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Rencana pembelajaran, data subjek penelitian dan jadwal 

penelitian terdapat dalam bab ini. Teknik dan instrumen pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi oleh tiga pengamat. Hasil observasi dihitung 
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berdasarkan skor, dilanjutkan dengan penghitungan nilai yang kemudian 

dikategorikan dalam kelompok yang telah ditentukan.  

Bab IV:  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini menguraikan deskripsi kelas, profil subjek penelitian, deskripsi 

penerapan tiga siklus, analisis perkembangan keterampilan sosial dan keterampilan 

berkomunikasi, kendala penelitian, dan keterbatasan. Deskripsi penerapan tiga 

siklus mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi di setiap 

siklus. Pada siklus terakhir yaitu Siklus III, hasil menunjukkan keberhasilan di atas 

yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu 80%. Keterampilan sosial mencapai tingkat 

keberhasilan 93% dan keterampilan berkomunikasi mencapai 87%. 

 

Bab V Kesimpulan dan Saran  

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran penelitian yang mencakup saran 

implementasi dan saran penelitian selanjutnya. Kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian adalah penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




