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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usia pra sekolah merupakan salah satu waktu yang sangat penting untuk 

menstimulasi perkembangan anak. Memasuki usia pra sekolah, anak tidak hanya 

mengalami pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan dalam aspek emosional, 

sosial, kognitif, serta motorik. Setiap aspek akan dapat berkembang dengan 

maksimal jika didukung dengan pemberian stimulus yang tepat.  

Bermain merupakan salah satu kegiatan yang dapat menstimulus berbagai 

aspek perkembangan anak. Selain sebagai stimulus, melalui bermain juga mereka 

dapat mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan, serta mendapatkan 

kesenangan dari bermain itu sendiri. Masa anak-anak sangat identik dengan 

bermain, karena perkembangan anak mulai diasah sesuai kebutuhannya disaat 

tumbuh kembang. Bermain merupakan suatu aktivitas dimana anak-anak dapat 

melakukan atau mempraktekkan keterampilan, memberikan ekspresi terhadap 

pemikiran, menjadi kreatif, serta mempersiapkan diri untuk berperan dan 

berperilaku dewasa (Henniger, 2013, 42). 

Menurut teori perkembangan Erikson, pada masa pra sekolah, anak sedang 

berada dalam masa initiative vs. guilt, dimana anak sedang berada pada masa 

untuk senang mencoba dan belajar akan hal – hal baru. Hal ini lah yang membuat 

anak mudah dan cepat dalam mempelajari skill baru dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Orangtua dan sekolah seharusnya dapat memahami serta 

memfasilitasi perkembangan anak dengan kegiatan yang dapat mengembangkan 

aspek pada anak secara utuh (whole child).  
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Terdapat beberapa aspek perkembangan anak yang perlu untuk 

diperhatikan, yaitu perkembangan fisik yang didalamnya berkaitan dengan 

pergerakan atau motorik anak, perkembangan sosial, perkembangan motorik dan 

juga perkembangan kognitif. Semua aspek perkembangan ini adalah sama 

pentingnya dan harus diberi perhatian dengan sama porsinya. Berns (2010, 17) 

menekankan bahwa perkembangan anak seharusnya berkembang dengan serentak 

tanpa memprioritaskan aspek tertentu dan memberi pengecualian dalam aspek 

tertentu. 

Perkembangan motorik adalah kemampuan anak untuk dapat 

mengkordinasikan pergerakan otot – otot mereka dalam suatu kegiatan yang 

dilakukan (Papalia, dkk. 2009, 257). Perkembangan emosional adalah 

kemampuan anak untuk dapat mengenali, mengutarakan, dan mengendalikan 

emosi anak. Perkembangan sosial adalah keterampilan anak untuk dapat 

berinteraksi dengan orang lain, belajar akan pemahaman orang lain selain dirinya, 

dan bagaimana membuat dirinya untuk dapat diterima pada suatu kelompok 

tertentu.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sebuah Kelas TK A di sekolah 

Taman Kanak-kanak XYZ, peneliti menemukan temuan masalah akan adanya 

ketidakseimbangan perkembangan anak di dalam kelas. Data didapatkan dari hasil 

penilaian rapot pada semester pertama. Hasil perhitungan pencapaian individu di 

dalam kelas ditunjukkan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Pencapaian Perkembangan Anak Pada Laporan Hasil Belajar Anak Semester Pertama 

Aspek Motorik Emosi Sosial Kognitif 

Pencapaian  50% 46% 77% 97% 

Sumber: Laporan Hasil Pembelajaran Anak 
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Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan dalam 

perkembangan yang dapat dicapai oleh anak. Nilai pencapaian tertinggi terdapat 

pada area kognitif anak, dan yang paling rendah terdapat pada perkembangan 

emosional anak. Salah satu faktor kesenjangan nilai pencapaian adalah karena 

tidak adanya kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan selain kognitif. 

Peneliti juga melihat terdapat beberapa temuan di kelas, antara lain adanya 

ketidakstabilan emosi pada beberapa anak, yang juga mengakibatkan sosialisasi 

mereka dengan teman – teman mereka juga terganggu. Begitu juga perkembangan 

motorik pada beberapa anak yang belum berkembang dengan baik.  

 Dari 4 aspek perkembangan anak, nilai persentase pencapaian paling 

rendah terdapat pada aspek emosional, kemudian motorik dan sosial, dan 

pencapaian tertinggi terdapat pada aspek kognitif. Hanya 46% anak dari total 14 

yang dapat mengetahui dan mengkomunikasikan emosi mereka dengan baik 

kepada orang lain, sedangkan sebanyak 50% masih mengalami kesulitan dan 

masih harus diberi pengertian atau pendampingan oleh guru. Pada ketiga aspek 

yang lainnya selain kognitif juga masih terdapat jarak yang sangat jauh.  

Salah satu fenomena yang masih timpang dalam aspek perkembangan emosi 

anak adalah, ketidakmampuan anak dalam mengkomunikasikan dan meregulasi 

emosi yang mereka rasakan. Ketika anak merasa tidak nyaman atau merasa 

terusik oleh temannya, anak tidak dapat untuk mengkomunikasikan perasaan 

terganggu, anak hanya bisa menangis dan bahkan bersikap kasar terhadap guru 

dan juga temannya. Jika guru atau temannya bertanya atau sekedar menenangkan 

agar tidak menangis, maka anak dapat menjerit dengan tidak terkontrol Hal ini 

kemudian mempengaruhi perasaannya untuk menjadi sangat sensitif sepanjang 
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hari. Anak tidak mau untuk duduk dekat dengan temannya, baik dalam kegiatan 

kelas ataupun saat snack time. Dalam mengerjakan worksheet juga, anak mau jika 

ditemani oleh guru.  

Hal ini membuat tidak banyak teman yang mau untuk bersosialisasi 

dengan beberapa dari mereka. Teman – temannya terlihat enggan untuk dapat 

menjalin peremanan. Saat datang ke sekolah juga, anak jarang untuk terlihat ceria 

dan bersemangat. Jika ada teman yang mencoba untuk mengajak bermain, anak 

enggan untuk mengiyakan tersebut dan cenderung pemilih dalam berteman, 

bahkan tidak jarang untuk menyendiri dalam bermain.  

Fokus sekolah yang tidak seimbang di dalam aspek perkembangan anak 

juga membuat beberapa aspek perkembangan anak menjadi tidak berkembang 

dengan maksimal. Menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah, sekolah 

melihat pentingnya aspek kognitif dan juga karakter dibangun sedini mungkin 

sehingga mempersiapkan anak untuk memasuki sekolah dasar, sedangkan untuk 

beberapa aspek lainnya bisa berkembang dengan seiring waktu mereka bertambah 

usia. Hal ini yang melatar belakangi sekolah dalam memfokuskan pembelajaran 

ke dalam ranah akademik dan pembelajaran moral. 

Menurut Sanjaya (2015, 15), pembelajaran yang baik adalah pembelajaran 

yang dapat mengembangkan semua aspek siswa, dan tidak hanya berfokus pada 

akademik semata. Pada usia pra sekolah, jika hanya aspek akademik saja yang 

menjadi fokus, maka aspek yang lainnya akan berkembang dengan tidak 

maksimal. Hal ini dapat menyebabkan masalah lainnya seperti yang terlihat di 

kelas, yaitu emosi anak yang tidak terkontrol serta tidak dapat untuk 

mengkomunikasikan emosi yang mereka rasakan. Pada aspek motorik, terlihat 
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terdapat adanya masalah, baik dalam motorik kasar dan juga halus. Pada kegiatan 

yang berhubungan dengan motorik kasar anak, seperti kegiatan melempar dan 

menangkap bola, sebagian besar anak belum dapat untuk melempar maupun 

menangkap dengan baik. Pada kegiatan yang membutuhkan motorik halus juga 

demikian, contohnya adalah anak masih kesulitan untuk menempel dan 

menggunting dengan rapi. 

Menyadari adalah beberapa kelemahan, peneliti terdorong untuk dapat 

mengembangkan aspek perkembangan anak yang lainnya, yaitu perkembangan 

emosi, dan juga sosial melalui kegiatan bermain. Alasan penggunaan metode 

bermain adalah karena bermain adalah kegiatan yang dapat memberikan 

kesenangan untuk anak serta menstimulasi perkembangan mereka secara utuh. 

Hal ini juga yang mendasari banyak sekolah menggunakan metode bermain 

sebagai metode dalam pengajaran, ataupun sekedar hanya memfasilitasi anak 

untuk dapat bermain secara bebas ataupun didukung dengan material dan fasilitas 

yang memadai. 

Terdapat banyak material yang dapat digunakan di dalam kegiatan 

bermain, salah satunya adalah playdough. Material bermain pada penelitian ini 

adalah playdough. Playdough adalah adonan mainan yang terbuat dari plastisin 

yang merupakan bentuk modern dari tanah liat (Jatmika 2012, 35 ; Heckscher 

2006, 29). Penggunaan playdough sebagai material termasuk dalam kategori 

permaianan konstruktif. Permainan konstruktif merupakan permainan yang 

mengharuskan anak membuat suatu bentuk dari material yang tersedia (Henniger, 

2013, 123). Playdough dipilih sebagai material dalam metode bermain pada 

penelitian ini karena memiliki kelebihan untuk dapat meningkatkan kemampuan 
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motorik anak (Pratiwi dkk, 2014). Selain pada kemampuan motorik, menurut 

penelitian Rogerz dan Steffan (2009, 80).  Playdough juga merupakan material 

bermain yang dapat menjadi sarana bagi anak untuk dapat mengkomunikasikan 

atau menyalurkan emosi mereka. Menurut Muchtar dan Razak (2018), playdough 

juga dapat memberikan kesempatan untuk anak dapat berinteraksi dan 

berkolaborasi dalam bermain bersama.   

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba untuk menerapkan bermain 

playdough untuk meningkatkan keterampilan anak yang lain, yaitu emosi dan juga 

sosial. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang 

akan diteliti adalah: 

1. Siswa tidak dapat mengendalikan emosi saat sedang marah dengan berteriak 

dan memukul orang lain 

2. Siswa hanya mau berkomunikasi dengan beberapa teman saja dan tidak dapat 

menjalin pertemanan dengan teman yang lain 

3. Siswa tidak berkomunikasi dengan reponsif dan terbata – bata dalam 

menjawab pertanyaan  

4. Siswa sering menangis di pagi hari dan tidak mau mengkiuti kegiatan belajar 

mengajar dengan baik 

5. Sekolah tidak memfasilitasi siswa untuk bermain, baik dalam waktu maupun 

material yang ada 
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1.3      Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada peningkatan keterampilan emosi dan sosial 

anak usia 4 – 5 tahun di dalam sebuah kelas TK A, yang berlokasi di Tangerang. 

Penelitian terbatas pada jumlah anak yaitu 13 siswa di dalam satu kelas, dengan 4 

partisipan terpilih.  

 

1.4     Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah,maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1 Bagaimana keterampilan emosi dan sosial yang dimiliki oleh siswa TK A 

sekolah XYZ? 

2 Bagaimana  penerapan kegiatan bermain playdough dalam meningkatkan 

keterampilan emosi siswa TK A sekolah XYZ? 

3 Bagaimana  penerapan kegiatan bermain playdough dalam meningkatkan 

keterampilan sosial siswa TK A sekolah XYZ? 

4 Bagaimana peningkatan keterampilan emosi dan sosial siswa TK A sekolah 

XYZ setelah penerapan permainan playdough? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keterampilan emosi dan sosial yang telah dimiliki siswa 

TK A sekolah XYZ. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana peranan kegiatan bermain playdough dapat 

meningkatkan keterampilan emosi yang dimiliki siswa TK A sekolah XYZ. 

3. Untuk mengetahui bagaimana peranan kegiatan bermian playdough dapat 

meningkatkan keterampilan sosial yang dimiliki siswa TK A sekolah XYZ 

4. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan sosial dan emosi siswa TK A 

sekolah XYZ setelah penerapan kegiatan bermain playdough 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis 

dan teoritits.  

1. Secara Praktis 

a. Sekolah dan orang tua dapat melihat pentingnya bermain sebagai 

aktifitas yang dibutuhkan anak dalam mendukung masa 

perkembangannya. 

b. Sekolah dan orang tua dapat melihat bahwa terdapat beberapa aspek 

perkembangan anak yang perlu untuk dikembangkan secara utuh 

(whole). 

c. Siswa mendapatkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas 

d. Penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi pada peneliti agar 

dapat melakukan perbaikan pada kualitas pengajaran di kelas serta 

pendidikan di sekolah 
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2 Teoritis 

a. Mengetahui efektifitas bermain playdough di dalam meningkatkan 

keterampilan emosi anak 

b. Mengetahui efektifitas bermain playdough di dalam meningkatkan 

keterampilan sosial anak  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tesis ini terbagi atas 5 Bab, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II 

Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V 

Kesimpulan dan Saran. 

Bab pertama sebagai pendahuluan penelitian berisi uraian mengenai latar 

belakang masalah yang kemudian diidentifikasi dan dilakukan pembatasan 

masalah. Peneliti merumuskan masalah yang selanjutnya akan diteliti lebih 

spesifik. Selain itu, dipaparkan juga apa yang menjadi tujuan penelitian, manfaat 

penelitian baik itu manfaat teoritik maupun kegunaan praktisnya, serta sistematika 

penulisan. 

 Bab kedua merupakan pemaparan teori dan literatur yang menjelaskan 

mengenai bermain, playdough, keterampilan emosi, keterampilan sosial, dan 

perkembangan pada anak usia dini. Adapun peninjauan kembali dari penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

penelitian ini. 

 Pada bab tiga dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Di 

dalamnya diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, tempat, waktu, dan 

subjek penelitian. Dijabarkan juga mengenai latar penelitian, prosedur 
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pengumpulan data, serta teknik analisis datanya. Selanjutnya dipaparkan 

mengenai pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data. 

 Bab empat merupakan bab yang membahas mengenai hasil analisis 

penelitian dan juga interpretasi data yang diambil dari subjek penelitian. Bab ini 

juga memaparkan data-data yang diperoleh dan temuan-temuan yang didapat 

selama proses penelitian berlangsung. 

 Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

implikasi serta saran-saran yang ditujukkan kepada pihak lainnya di dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 




