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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.Pendidikan anak usia dini 

dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman kanak-kanak, 

Raudhatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat), jalur pendidikan 

nonformal (Kelompok bermain, taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang 

sederajat), dan/atau jalur pendidikan informasi yang berbentuk pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

Pendidikan anak usia dini memegang peranan yang sangat penting dan 

menentukan bagi perkembangan anak selanjutnya, sebab pendidikan anak 

usia dini merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. Pembinaan yang 

dilakukan sejak usia dini akan meningkatkan kesehatan dan kejahteraan fisik 

dan mental, yang berdampak pada peningkatan prestasi belajar, etos kerja dan 

produktifitas, pada akhirnya anak akan lebih mandiri dan mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki. Menurut Froebel 1993 (Ernawulan Syaodih 

2005:10)“Masa anak merupakan suatu fase yang sangat penting dan berguna 

dan merupakan masa pembentukan dalam periode kehidupan manusia (a 

noble and malleable phase of human life)”. Masa anak sering dipandang 
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sebagai masa emas (golden age) bagi penyelenggara pendidikan.Masa anak 

merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu karena 

masa ini merupakan masa pembentukan dan pengembangan pribadi 

seseorang.Ditinjau dari perkembangan otak manusia, maka tahap 

perkembangan otak anak usia dini menempati posisi yang paling vital, yakni 

meliputi 80% perkembangan otak. Oleh karena itu,usia dini juga disebut 

“Golden Age”, usia emas karena perkembangannya yang luar biasa dalam 

perkembangan otaknya mengalami lompatan dan dijadikan sebagai cermin 

untuk melihat bagaimana keberhasilan anak di masa mendatang. Anak yang 

mendapatkan layanan yang baik sejak dini, memiliki harapan lebih besar 

untuk meraih keberhasilan di masa mendatang. 

Masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fondasi dan dasar 

kepribadian yang anak menentukan pengalaman anak selanjutnya. Apapun 

pengalaman yang dialami anak akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan 

selanjutnya. Pengalaman tersebut akan terus bertahan lama, bahkan tidak 

dapat terhapuskan. Kalaupun bisa hanya tertutupi. Bila suatu saat ada 

stimulasi yang memancing pengalaman hidup yang pernah dialami, maka 

efek tersebut akan muncul kembali. Oleh karena itu, pemberian pengalaman 

yang baik dan menyenangkan akan berdampak positif bagi perkembangan 

anak.  

Usia 4-6 tahun merupakan masa peka perkembangan aspek sosial anak. 

Anak usia sensitif menerima berbagai upaya perkembangan seluruh 

potensinya. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik 
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psikis dan fisik yang merespon stimulus lingkungan dan 

mengasimilasi/menginternalisasikan ke dalam pribadinya.Masa ini 

merupakan masa awal perkembangan kemampuan anak, yang sangat 

memerlukan kondisi dan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak agar 

pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara optimal,yang ditandai 

adanay pembiasaan perilaku sehari-hari.Pembiasaan merupakan bagian 

penting yang melekat pada diri anak. 

Perkembangan kemampuan motorik di ikuti dengan perkembangan 

intelektual dan sosio emosional anak.Kemampuan simbol-simbol mental 

meningkat, mendorong perkembangan imajinasidan kreatifitas anak. Disisi 

lain anak mulai mengembangkan hubungan sosial melalui kegiatan bermain 

dengan teman sebaya. 

Piaget ( Maria J Wantah 2005:41 ) “Anak mulai belajar tentang aturan-

aturan dalam permainan, dan aturan itu harus dipatuhi oleh setiap anggota 

yang ikut serta dalam permainan”.Situasi ini, anak mulai belajar tentang 

disiplin dalam permainan,di antara mereka anak saling belajar mengingat 

tentang aturan-aturan dalam permainan.Anak-anak juga terdapat 

kecenderungan ingin mau menang sendiri dalam permainan yang 

kecenderungan menggambarkan tentang kuatnya egoisme pada anak. 

Rasa gotong royong, kerjasama, kemandirian, keingintahuan dan 

kedisiplinan yang biasa melekat pada anak dimana akan 

dapatmengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.Peran seorang 

pendidik/guru dalam penerapan strategi pembelajaran sangat berpengaruh 
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dalamperkembangan sosial anak, karena dengan penerapan metode guru yang 

tepat maka anak akan memiliki keberanian keingintahuan dan melalui 

bermain peran dapat meningkatkan hubungan sosial pada anak serta dengan 

memberikan tanggung jawab terhadap anak sehingga anak memiliki 

kemampuan sosialnya yang besar.  

Penelitian memilih TK Pertiwi Butuhan sebagai tempat penelitian 

karena ada beberapa sebab, diantaranya anak-anak di TK Pertiwi Butuhan 

rasa gotong-royong dan kerjasama kurang, memiliki sifat ego yang tinggi, 

dari 20 anak yang kurang 12 anak. Penelitian ini berusaha memberikan solusi 

untuk memperbaiki keadan tersebut dengan mengadakan penelitian bermain 

peran di kelas B diharapkan setelah anak melakukan kegiatan ini dapat 

meningkatkan hubungan sosial dan memiliki rasa gotong royong dan 

kerjasama. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian pada anak-anak di TK Pertiwi Butuhan Delanggu Klaten dengan 

mengadakan penelitian untuk meningkatkan hubungan sosial melalui bermain 

peran untuk meningkatkan rasa gotong royong dan kerjasama.Atas keadaan 

tersebut penulis mangadakan penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Hubungan Sosial Melalui Bermain Peran  Pada Anak Kelompok B Tk Pertiwi 

Butuhan Delanggu Klaten Th Ajaran 2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini diharapkan lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam, maka diperlukan pembatasan masalah.Adapun pembatasan 
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masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pada Hubungan Sosial 

melalui bermain peran secara berkelompok di TK Pertiwi Butuhan. 

1. Peningkatan hubungan sosial. 

2. Bermain peran dibatasi pada main peran makro.  

 
C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut diatas, 

maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam proposal ini adalah : 

Apakah melalui bermain peran dapat meningkatkan hubungan sosial pada 

anak kelompok B tahun 2011/2012 TK Pertiwi Butuhan, Delanggu ? 

 
D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini meningkatkan 

hubungan sosialdengan bermain peran. 

2. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini : 

Untuk mengetahui melalui bermain perandapat meningkatkan hubungan 

sosial pada anak kelompok B tahun 2011/2012 TK Pertiwi Butuhan 

Delanggu. 

 
E. Manfaat Hasil Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembelajaran 

anak Kelompok B TK Pertiwi Butuhan terutama dalam peningkatan 

pemberdayaan hubungan sosial melalui bermain peran. 
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Dengan hasil penelitian ini diharapkan anak Kelompok B TK Pertiwi 

Butuhan dapat lebih meningkatkan pemberdayaan pemberian anaklebih 

baik dan perlu dicoba untuk diterapkan pada pelajaran lain.  

2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

Sebagai bahan masukan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

kelasnya, terutama dalam meningkatkan hubungan sosial melalui 

bermain peran. 

b. Anak 

Sebagai bahan masukan bagi anakuntuk manfaatdalam bermain peran 

dapat meningkatkan hubungan sosial. 

c. Penulis 

Sebagai pengalaman langsung dalam penerapan pembelajaran dalam 

hubungan sosial melalui bermain peran. 

 


