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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses belajar mengajar yang direkayasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia disetiap zamannya. 

Ilmu pendidikan di Indonesia telah berkembang pesat, salah satunya 

adalah Pendidikan Anak Usia Dini atau dikenal dengan PAUD. Hal ini di 

perkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  

Pendidikan Nasional (pasal 1, butir 1) yang menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah 

“Usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
Negara”. 

 
Melihat dari Undang–Undanng tersebut peran pendidik sangat 

perlu diperhatikan, dikarenakan pendidik sebagai figur, contoh, dan 

motifator bagi anak didiknya diharapkan mempunyai tingkah laku yang 

bermoral tinggi.  

Pendidikan di Indonesia terdapat beberapa tingkatan, diantaranya 

yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan  Sekolah Dasar 

(SD), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah 

Atas (SMA), sedangkan menurut Undang –Undang tersebut diatas (pasal 
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1, butir 14) Pendidikan anak usia dini adalah “suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsanggan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

Perkembangan pendidikan di Indonesia sangat pesat pada akhir-akhir ini 

diperkuat juga dengan adanya pasal 28 yang menyebutkan bahwa “jalur 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terdiri atas pendidikan formal 

berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), dan Raudatul Athfal (RA), 

pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), dan Taman 

Penitipan Anak (TPA), dan pendidikan informal berbentuk pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan”.  

Play group atau kelompok bermain adalah suatu lembaga 

pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia 2-4 tahun. Pendidikan 

anak usia dini sangat penting dalam perkembangan potensi anak terutama 

pada saat anak menginjak usia sekolah di Play group, dikarenakan pada 

usia tersebut anak sedang dalam masa perkembangan dan pertumbuhan 

yang pesat baik secara fisik maupun mental. Suyanto (2005:7) menyatakan 

bahwa “Begitu pentingnya pendidikan anak usia dini itu dikarenakan pada 

saat usia mencapai 4 tahun 50% kecerdasan anak telah tercapai dan 80% 

kecerdasan tercapai pada usia 8 tahun”. 

Program pendidikan di play group untuk memberikan fasilitasi 

pendidikan yang sesuai bagi anak, agar anak pada saatnya memiliki 
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kesiapan baik secara fisik, mental, maupun sosial/emosionalnya dalam 

rangka memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia play group juga  

merupakan pembelajar aktif yang secara tidak langsung mengambil 

pengetahuannya melalui lingkungan fisik dan sosial maupun budaya untuk 

membangun pemahamannya sendiri tentang lingngkungan sekitarnya. Hal 

ini sesuai kodrat manusia sebagai makhluk sosial yaitu, manusia hidup 

berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Aspek perkembangan anak mencakup perkembangan fisik motorik, 

perkembangan bahasa perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial-

emosional. Menurut Piaget (1975) perkembangan sosial anak ditunjukkan 

dengan adanya sifat egosentris yang tinggi pada anak, dimana anak belum 

dapat memahami perbedaan perspektif pikiran orang lain. Menurut anak, 

orang lain berpikir sebagaimana ia berpikir. Piaget menunjukkan adanya 

perkembangan sosial dari pola bermain pada anak usia 3 tahun anak lebih 

banyak bermain sendiri (soliter play), baru kemudian mereka bermain 

sejenis (parallel play), setelah itu mereka mulai bermain melihat temannya 

bermain (on-looking play), dan kemudian bermain bersama (cooperative 

play).  

Pentingnya kemampuan interaksi sosial dikembangkan sejak anak 

usia play group, dikarenakan pada usia tersebut perkembangan sosial anak 

masih memiliki sifat egosentris, yaitu anak hanya dapat memandang dari 

satu sisi dirinya saja. Anak tidak mengerti bahwa orang lain bisa 
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berpandangan berbeda dengan dirinya. Melalui berinteraksi sosial dengan 

teman yang lain, dapat mengajarkan anak mulai mengenal adanyan 

perbedaan pola pikir, merespon, memberi dan menerima, menolak dan 

setuju dengan perilaku dan keinginan anak yang lain. Maka dari itu kita 

sebagai pendidik bertugas untuk menstimulasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak selanjutnya. 

Realitas menunjukkan bahwa kemampuan interaksi sosial sebagian 

besar anak didik di Play group Alam Mataharuku Ngemplak Boyolali 

masih rendah. Hal ini tercermin ketika ada anak didik merebut buku yang 

sedang dilihat oleh beberapa anak. Mereka belum mau bergantian untuk 

melihat buku tersebut. Berdasarkan observasi peneliti diketahui bahwa 

rendahnya kemampuan untuk berinteraksi sosial disebabkan karena proses 

pembelajaran yang terjadi di dalam kelas masih monoton, sehingga anak 

kurang aktif dalam proses belajar mengajar berlangsung, selain itu anak 

juga tidak dapat berinteraksi dengan teman yang lainnya. Hal ini 

menyebabkan anak tidak terbiasa untuk berbagi dan belum mengenal 

adanya pola pikir serta belum bisa memahami keinginan orang lain. Anak 

juga akan cenderung pendiam dan kurang berkomunikasi dengan orang 

lain. 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan interaksi sosial tersebut 

dapat dilakukan melalui proses belajar sambil bermain yang membuat 

anak merasa senang, nyaman, dan aman. Bagi anak, bermain adalah 

belajar sehingga belajar itu menyenangkan. Pendidik dapat menggunakan 
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metode bermain peran melalui memasak untuk meningkatkan kemampuan 

sosial, khususnya pada kemampuan berinteraksi sosial dengan teman 

sebayanya dalam pembelajarannya sehari-hari. Melalui bermain peran, 

anak diharapkan dapat menggembangkan kemampuan interaksi sosialnya, 

bertingkah laku sesuai tuntunan masyarakat dan mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitarnya. 

Dalam upaya pengimplementasian metode bermain peran untuk 

meningkatkan interaksi sosial dalam kelas, dimana hubungannya dengan 

sosialisasi bergaul, suka menolong dan membantu teman sebaya agar tidak 

lagi mementingkan egonya sendiri serta menanamkan empati terhadap 

temannya, diharapkan metode ini bisa terwujud dengan baik. Sehingga 

dimungkinkan dengan peningkatan interaksi sosial melalui penggunaan 

metode bermain peran pada anak usia dini di play group Alam 

MatahariKu Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2011/2012 dapat sukses dan 

dikatakan pencapaian indikator maupun hasil belajarnya dapat berhasil 

lebih dari 80% setidaknya. 

Dengan latar belakang diatas, penulis mencoba mengadakan 

penelitian tindakan kelas dengan mengambil judul “Upaya Meningkatkan 

Interaksi sosial Melalui Metode Bermain Peran pada Anak Play group 

Alam Matahari-Ku Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012 “.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Masih sedikitnya  pendidik Play group yang menggunakan metode 

bermain peran untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial 

dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikannya. 

2. Pentingnya meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak 

usia dini. 

3. Pentingnya peran orang tua dalam mengembangkan kemampuan 

interaksi sosial anak. 

  

C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dapat dikaji secara mendalam, maka diperlukan 

pembatasan masalah, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kemampuan interaksi sosial untuk anak dibatasi pada kemampuan 

anak dengan teman sebayanya di lingkungan Play group Alam 

MatahariKu Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 

2. Metode bermain peran yang digunakan dibatasi pada bermain 

peran makro. 

 

D. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat 

dirumuskan permasalahan yang mungkin terjadi, diantaranya yaitu : 
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1. Apakah metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial pada anak didik di Play group Alam Matahari-Ku 

Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2011/2012? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

interaksi sosial pada anak usia dini dengan metode bermain peran. 

2.  Tujuan dari penelitian ini secara khusus dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui peningkatan metode bermain peran dapat 

meningkatkan interaksi sosial pada anak didik di Play group 

Alam Matahari-Ku Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 

b. Untuk mengetahui penerapan metode bermain peran sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak 

didik di Play group Alam Matahari-Ku Ngemplak Boyolali 

tahun ajaran 2011 / 2012. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Menurut tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan anak usia dini. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

 bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui 

penggunaan metode bermain peran dalam upaya meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak didik di  play group Alam 

MatahariKu Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2011/2012.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

Sebagai tambahan ilmu dan pengalaman dalam penelitia ini. 

b. Manfaat bagi guru 

Untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi guru 

dalam miningkatkan kemampuan interaksi sosial, 

khususnya dengan bermain peran makro. 

c. Bagi anak didik 

Anak didik sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran 

melalui bermain peran. 

d. Bagi orang tua  

Diharapkan orang tua mengetahui cara belajar anak dalam 

mengembangkan kemampuan interaksi sosial. 

 

 


