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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012, 93 Halaman. 
 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial 
anak melalui metode bermain peran pada anak di Play group Alam Matahari-Ku 
Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012. Jenis Penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian 
ini adalah anak didik kelompok Pelangi Play group Alam Matahari-Ku Ngemplak 
Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012 sejumlah 16 anak. Data variabel meliputi data 
kemampuan interaksi sosial dan data pelaksanaan bermain peran. Data 
kemampuan interaksi sosial dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan 
sedangkan data pelaksanaan bermain peran dikumpulkan melalui observasi yang 
berupa checklis. Data kemampuan interaksi sosial dianalisis dengan analisis 
komparatif dan pelaksanaan bermain peran dengan analisis interaktif. Hasil 
analisis data menunjukkan peningkatan yang siknifikan. Hal ini terbukti dengan 
adanya peningkatan prosentase interaksi sosial dari pra siklus 52,56%, pada siklus 
I mencapai 65%, pada siklus II mencapai 74,88%, dan pada siklus III mencapai 
81,61%. Dengan demikian metode bermai peran dapat meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial anak kelompok Pelangi di Play group Alam Matahari-Ku 
Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012. 

Kata kunci: Interaksi Sosial, Metode Bermain Peran 

 

 

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  
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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.  

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”. 
 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 
berpandangan berbeda dengan dirinya. 

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 
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lain. Dalam upaya meningkatkan kemampuan interaksi sosial tersebut 
dapat dilakukan melalui proses belajar sambil bermain yang membuat 
anak merasa senang, nyaman, dan aman. 

Melalui bermain peran, anak diharapkan dapat menggembangkan 
kemampuan interaksi sosialnya, bertingkah laku sesuai tuntunan 
masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. 

Adapun 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. 

B. 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. 
 

C.  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 
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. 
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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. 
D. Kajian Teori 

1. Interaksi sosial 
a. Pengertian interaksi sosial  

      Kata interaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2007:438) memiliki arti “hal saling melakukan aksi, berhubungan, 
atau mempengaruhi”. Sedangkan kata sosial memiliki arti 
“hubungan sosial yang dinamis antara perseorangan dan 
perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara 
kelompok dan kelompok”. 
        Salah satu pernyataan bahwa sifat manusia memiliki keinginan 
untuk hidup bersama-sama dengan manusia lainnya yaitu, 
pernyataan menurut Setiadi, Dkk (2007:67) menyatakan bahwa 
manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang didalam 
hidupnya tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain baik pengaruh 
masyarakat, keluarga, dan sekolah. Adapun menurut Wila (1982:71) 
interaksi sosial merupakan sekelompok orang yang bekerjasama 
dalam mengejar beberapa kepentingan dan tujuan bersama.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi 
sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih manusia, dimana 
dalam perilaku tersebut saling mempengaruhi, mengubah perilaku 
individu yang lain atau sebaliknnya.  

b. Indikator kemampuan interaksi sosial  
Dalam rangka membantu kemampuan interaksi sosial anak 

didik diharapkan pihak sekolah atau pendidik memberikan 
bimbingan yang berkaitan dengan aspek sosial. Adapun aspek 
kemampuan sosial anak usia 3-4 tahun yaitu sebagai berikut: 
1) Mau bekerjasama dengan teman ketika melakukan kegiatan, 

mencakup amatannya yaitu: 
a) Anak didik mau menolong teman 
b)  Anak didik menawarkan bantuan kepada teman 
c) Anak didik mengajak teman bermain 

2) Mau menbagi miliknya, maksudnya yaitu: 
a) Anak didik mau menawarkan dan memberikan makanan 

kepada teman 
3)  Memiliki sopan santun dan mengucap salam, mencakup 

amatannya yaitu: 
a) Anak didik dapat mengucapkan terima kasih setelah 

memperoleh sesuatu 
b) Anak didik dapat mengucapkan dan menjawab salam 
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a. Faktor yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak 
didik 

   Adapun faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya 
interaksi sosial menuru Soekanto (1990:69-70)  yaitu: 
1) Faktor Imitasi 
2) Faktor Sugesti 
3) Faktor Identifikasi 
4) Faktor Simpati 

2. Bermai Peran 
b. Pengertian Bermain Peran 

Menurut Gilstrap dan Martin dalam Gunarti (2008:10.9) 
bermain peran adalah memerankan karakter atau tingkah laku dalam 
pengulangan kejadian yang diulang kembali, kejadian masa depan, 
kejadian masa kini, atau situasi imajinatif. Supriyati dalam Gunarti 
(2008:10.9) juga berpendapat bahwa bermain peran adalah 
permainan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda disekitar anak 
sehingga dapat menggembangkan daya khayal atau imajinasi 
terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut 
Carol and Barbara (2008:177) didalam aspek perkembangan 
kognitif dan sosial anak dapat melalui bermain peran, dikarenakan 
dengan bermain peran anak dapat belajar bekerja sama, dan mampu 
menerima prespektif pribadi orang lain dilihat dari sudut pandang 
orang lain.  

Adapun didalam penelitian ini  peneliti akan menggunakan 
metode bermain peran makro untuk meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial anak. Bermain peran makro adalah kegiatan bermain 
sambil belajar yang menyenangkan, dimana anak menirukan 
kegiatan secara nyata atau langsung. 

c. Jenis bermain peran 
Menurut Erik Erikson 1963 dalam Noorlaila (2010:68) ada 

dua jenis bermain peran, yaitu : 
1) Bermai peran mikro 

Anak memainkan peran melalui tokoh yang diwakili oleh 
benda-benda berukuran kecil, contohnya: kandang dengan 
binatang-binatang dan orang-orang kecil. 

2) Bermain peran makro 
Anak bermain menjadi tokoh dengan menggunakan alat 
berukuran besar atau ukuran sesungguhnya yang digunakan 
anak untuk menciptakan dan memainkan peran-peran, 
contohnya: anak memakai baju menggunakan kardus besar 
yang dianggap sebagai mobil-mobil atau binatang. 

d. Tahap-tahap Bermain Peran 
Tahapan bermain peran dapat memudahkan dalam 

menentukan langkah sekaligus gambaran bentuk penyajian 
terencana dalam bermain peran. Menurut Uno (2007:26-27) 
tahap-tahap bermain peran dibagi menjadi 7 langkah, yaitu: 
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1) Pemanasan (warming up)   
Pendidik memperkenalkan anak didik kepada permasalahan 
yang mereka sadari sebagai suatu hal untuk semua orang 
perlu mempelajari dan menguasainya. 

2) Memilih pemain (partisipan) 
Pendidik dan anak didik membahas karakter dari setiap 
pemain dan menentukan yang akan memainkannya. 

3) Menata panggung atau tempat 
Pendidik mendiskusikan dengan anak didik tempat dan 
bagaimana peran itu akan dimainkan, serta apa saja 
kebutuhan yang diperlukan. 

4) Pembagian peran 
Pendidik menawarkan beberapa anak didik sebagai pemain 
peran serta sekaligus terlibat dalam bermain peran. 

5) Memainkan peran 
Bermain peran dilaksanakan secara spontan. 

6) Diskusi dan evaluasi 
Pendidik dan anak didik mendiskusikan permainan yang 
telah dilakukan dan melakukan evaluasi terhadap peran-
peran yang dilakukan. 

7) Pengalaman dan kesimpulan 
Anak didik diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema 
permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan 
dengan membuat kesimpulan. 

        Dalam kegiatan bermain peran ini peneliti juga menggunakan 
tahap-tahap yang dikemukakan oleh Uno demi tercapainya tujuan 
penelitian yang maksimal. Selain itu manfaat dari tahap-tahap 
bermain peran dalam kegiatan dapat terencana sehingga 
memudahkan dan memperlancar jalannya kegiatan bermain peran.  
e. Kelebihan bermain peran menurut Gunarti dkk (2008:10.17) 

adalah: 
1) Melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran yang 

dibangunnya sendiri. 
2) Anak memperoleh umpan balik yang cepat, maksudnya 

yaitu anak dengan bermain peran dapat lebih cepat dalam 
memahami pembelajaran.  

3) Memungkinkan anak mempraktikkan keterampilan 
berkomunikasi. 

4) Menarik minat dan antusiasme anak. 
5) Pendidik dapat mengajar pada ruang lingkup yang luas 

dalam mengoptimalkan kemampuan banyak anak pada 
waktu yang bersamaan. 

6) Mendukung anak untuk berpikir kritis dan analitis. 
7) Menciptakan percobaan situasi kehidupan dengan model 

lingkungan yang nyata. 
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f. Adapun kelemahan bermain peran menurut Gunarti dkk 
(2008:10.17)  yaitu: 
1) Perlu dibangun imajinasi yang sama antara pendidik dan 

anak. 
2) Sulit menghadirkan elemen situasi penting seperti yang 

sebenarnya. 
3) Jalan cerita biasanya berlangsung singkat. 

E. Kajian Penelitian yang Relevan 
Untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut 

diatas, maka peneliti lebih tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 
upaya meningkatkan interaksi sosial melalui metode bermain peran pada 
anak didik Play group Alam Matahari-Ku Ngemplak Boyolali tahun ajaran 
2010/2011. Perbedaan terssebbut dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai 
berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan variable-variabel yang diteliti 
No  Variabel 

 
Peneliti 

Interaksi 
sosial 

Metode 
Demonstrasi 

Metode 
Bermain 
peran 

Anak usia 
dini 

Lingkung
an  

1. 
2.  
3.  
4. 

Astuti 
Wartimah 
Wulandari  
Peneliti  

V 
V 
V 
V 

 
V 

 
 
 V 

V 

V 
V 
V 
V 
 

 
 

V 

 
F. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.2 Kerangka berpikir Penelitian 
  

 
  
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondisi 
awal 

Pendidik belum 
menggunakan 
metode bermain 
peran dalam 
kegiatan 
pembelajaran 

Kemampuan interaksi 
sosial  anak didik Play 
group Alam Matahari-
Ku Ngemplak Boyolali 
masih rendah 

Terjadi peningkatan 
kemampuan interaksi 
sosial anak didik 

Pengaruh metode bermain 
peran dalam pembelajaran 
secara berulang-ulang 
dalam upaya 
meningkatkan interaksi 
sosial anak didik 

 

Tindak
a

Diduga melalui kegaiatan 
bermain peran Terjadi 
peningkatan interaksi 
sosial anak didik.  

Kondisi 
akhir 
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Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam skripsi ini adalah 
“Melalui Metode Bermain Peran dapat Meningkatkan Kemampuan 
Interaksi Sosial Pada Anak Play group Alam Matahari-Ku Ngemplak 
Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012 ”. 

G. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian di Play group Alam 
Matahari Ku, dikarenakan peneliti juga menjadi salah satu guru di 
sekolah tersebut, selain itu peneliti juga melihat masih rendahnya 
kemampuan anak didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya baik 
dengan teman sebaya, guru, ataupun orang lain. 

Lingkungan fisik sekolah terdiri dari ruang kantor guru, aula, 
tempat bermain anak, ruang kelas kelompok Bintang, Pelangi, dan 
Bulan, kandang ayam dan bebek, dan kamar mandi. Keadaan 
lingkungan fisik sekolah sudah tertata rapi dan bersih serta sudah 
digunakan sesuai fungsinya. 

2. Waktu Penelitian 
Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

ajaran 2011/2012.  
3. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah anak didik Play group Alam 
Matahari-Ku Ngemplak Boyolali, khususnya anak didik kelompok 
pelangi dan bintang pada tahun ajaran 2011/2012. Jumlah anak didik 
kelompok pelangi berjumlah 16 anak terdiri dari anak laki-laki 9 anak 
dan anak perempuan 7 anak.  

H. Metode Penelitian 
1. Pengertian Metode Penelitian 
       Pengertian metode penelitian pendidikan menurut Sugiyono 

(2010:6) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 
dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 
pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 
memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 
pendidikan. 

2. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yaitu penelitian untuk memberikan informasi bagaimana 
tindakan yang tepat mengembangkan interaksi sosial anakdidik.  

Menurut Arikunto (2007:2-3) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah Classroom Action 
Research menggandung tiga pengertian yang dapat diterangkan, yaitu: 
(1) kata penelitian,. (2) Tindakan (3) Kelas. 
      Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu tindakan dengan 
keterampilan baru untuk memecahkan permasalah di dunia kerja 
maupun di dunia pendidikan. 

I. Prosedur Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah, 
guru kelas kelompok pelangi dan peneliti yang juga guru di kelompok 
bintang. Hal ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman, kesepakatan 
tentang permasalahan yang muncul, pengambilan keputusan yang akhirnya 
melahirkan kesamaan tindakan (Action).  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 

1. Permasalahan  
2.  Perencanaan tindakan atau planning  
3. Pelaksanaan tindakan acting  
4. Pengamatan atau observasi  
5. Refleksi. 

J. Jenis Data 
Adapun jenis data yang dikumpulkan ada 2 macam yaitu sebagai 

berikut: 
1. Data Kualitatif 

Jenis data yang digunakan melalui data kualitatif yaitu dengan 
pengambilan data secara langsung melalui perkembangan anak selama 
pengamatan atau observasi dalam kegiatan bermain peran.     

2. Data Kuantitatif 
Jenis data yang digunakan melalui data kuntitatif yaitu berupa 

data yang meliputi informasi dari kemampuan interaksi sosial anak 
didik.  

K. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Metode Observasi 
Menurut Harsono (2011:48) observasi merupakan alat 

pengumpulan data dimana peneliti harus berada dalam suatu even dan 
mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama dalam 
situasi itu untuk tujuan penelitian. 

2. Catatan Lapangan 
Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong 
(2002:209) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 
dialami, dan dipikirkan  dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 
terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan digunakan 
untuk mencatat temuan selama permainan atau pembelajaran yang 
diperoleh peneliti yang tidak teramati dalam lembar observasi. 

L. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
1. Pedoman observasi  

Dalam penelitian ini ada 2 aspek yang diamati, yaitu sebagai 
berikut: 

a. Pedoman observasi interaksi sosial  
1) Menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berinteraksi sosial pada anak didik. 
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Adapun tingkat perkembangan yang digunakan sesuai dengan 
standar tingkat pencapaian perkembangan dalam kurikulum 
Taman Kanak-kanak tahun 2010. 

2) Menjabarkan indikator dalam butir amatan yang menunjukkan 
pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak didik ketika 
melakukan  penelitian dengan kegiatan bermain peran.  

3) Menentukan diskriptor butir amatan yaitu dengan keterangan 
sebagai berikut: 
M : Mampu, anak didik yang dapat berinteraksi     sosial        

dalam melakukan kegiatan dan sesuai dengan hasil 
yang diharapkan tanpa bantuan dari pendidik. 

           MB    :Mamapu dengan Bantuan, anak didik yang mampu                 
                                     berinteraksi sosial dalam melakukan kegiatan dan                           
    sesuai hasil yang diharapkan dengan bantuan  
    pendidik. 

      TM :Tidak Mampu, anak didik belum mampu berinteraksi                                
sosialatau cenderung pasif dalam melakukan kegiatan. 

4) Menuliskan kedalam format instrumen pedoman observasi, 
pedoman terdapat dilampiran.  

2. Prosedur observasi pembelajaran melalui kegiatan bermain peran 
adalah  sebagai berikut: 

1) Peneliti menentukan butir amatan yang akan diamati  
2) Peneliti membuat instrumen pedoman observasi sesuai 

dengan butir amatan yang telah ditentukan. 
M. Indikator Pencapaian 

Sebagai indikator yang dijadikan tolak ukur dalam menyatakan 
bahwa suatu proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan belajar yang 
optimal, maka peneliti mengacu pada indikator kinerja sebagai patokan 
dalam pencapaian tujuan penelitian. Adapun perencanaan pencapaian 
penelitian pendidikan tentang peningkatan kemampuan berinteraksi sosial 
anak usia dini di Play group Alam Matahari-Ku Ngemplak Boyolali tahun 
ajaran 2011/2012 mengalami beberapa siklus, yaitu prosentase rata-rata 
pada siklus I mencapai 65% dan siklus III mencapai 80%. 

 
N. Teknik Analisis Data  

Jenis teknik analisis data yang diambil pada penelitian ini ada 2 
diantaranya sebagi berikut: 
1. Kemampuan interaksi sosial anak 

    Langkah-langkah analisis data komparatif apabila diterapkan 
dalam data kemampuan interaksi sosial anak yaitu sebagai berikut: 
a.  Memberikan nilai atau skor pada setiap hasil amatan, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

M : Mampu      3 
MB : Mamapu dengan Bantuan    2 
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   TM : Tidak Mampu     1 

b. Membuat tabulasi nilai observasi kemampuan interaksi sosial anak 
c. Menjumlahkan skor kemampuan interaksi sosial yang akan dicapai 

oleh setiap anak. 
d. Menghitung prosentase kemampuan interaksi sosial anak didik 

melalui kegiatan bermain peran yang dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
2. Skor pencapaian peningkatan kemampuan interaksi sosial anak 

  
୳୫୪ୟ୦ ୱ୩୭୰ ୠ୳୩୲୧ ୟ୫ୟ୲ୟ୬ ୟ୬ୟ୩

ୗ୩୭୰ ୫ୟ୩ୱ୧୫୳୫ 
 x 100 % 

3. Jumlah anak = jumlah butir amatan x skor maksimum tiap butir 
amatan. 

4. Hasil prosentase diisiikan pada tabel tabulasi pada kolom  
a. Membandingkan prosentase rata-rata dengan hasil tindakan setiap 

siklus. 
2. Pelaksanaan kegiatan bermain peran. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari kemampuan 
interaksi sosial anak ketika proses kegiatan bermain peran berlangsung. 

O. Hasil Penelitian 

       Tabel 4.7 Hasil Tindakan Penelitian Kemampuan Interaksi Sosial 
Anak 

Tindakan 
Penelitian 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Perencanaan  Peneliti menyiapkan RBP, 
instrumen, alat dan bahan, 
serta menyeting tempat 
pembelajaran. 

Peneliti sedikit merubah 
RBP, menambah alat dan 
bahan, serta menyiapkan 
tempat pembelajaran. 

Peneliti merubah RBP, 
menyeting ruangan untuk  
pembelajaran, menyiapkan alat 
dan bahan. 

Pelaksanaan 
Tindakan 

Peneliti menjelaskan materi 
pembelajaran, menawarkan 
peran kepada anak, dan 
memberi motivasi kepada 
anak ketika bermain peran. 

Peneliti menjelaskan materi 
pembelajaran, menawarkan 
peran kepada anak, dan 
memberi motivasi kepada 
anak ketika bermai peran. 

Peneliti menjelaskan materi 
pembelajaran, menawarkan 
peran kepada anak, dan 
memberi motivasi kapada anak 
ketika bermain peran. 

Observasi  Pembelajaran belum bisa 
terkontrol pada saat 
pembelajaran. 
Kegiatan bermain peran 
kurang berjalan lancar. 

Pembelajaran sudah cukup 
terkontrol. 
Ada anak yang belum aktif 
dalam melakukan kegiatan 
bermain peran. 

Anak sudah aktif dalam 
bermain peran.  
Peneliti merasa cukup 
melaksanakan penelitian 
tindakan.  

Refleksi  Anak didik masih ramai 
sendiri dan belum tertib 
dalam proses pembelajaran. 
pada saat proses 
pembelajaran  peralatan 
untuk  memasak kurang. 

Peneliti menerapkan 
kontrak belajar dan sistem 
rolling dalam proses 
pembelajaran. 
Peneliti kurang  
memberikan memotivasi 
kepada anak pada saat 

Peneliti secara terus menerus 
selalu memberi motivasi 
kepada anak pada saat bermain 
peran. 
Hasil penelitian tindakan 
sudah mencapai batas 
maksimal penelitian sebesar 
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pembelajaran. 80%. 
Indikator 
Kinerja 

65% 75% 80% 

Presentase 
hasil 
penelitian 

65% 75% 81% 

 

P. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan Bab IV dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesimpulan Teoritis 

Kemampuan interaksi sosial merupakan suatu hal yang saling 
melakukan aksi, saling mempengaruhi, dan akan mendapatkan reaksi 
timbal balik dari pihak lain. Kemampuan interaksi sosial juga sangat 
penting dimiliki manusia untuk berhubungan dengan manusia yang 
lainnya yang memang diciptakan untuk saling behubungan, 
membutuhkan, dan saling berhubungan didalam menjalani kehidupan. 
Dalam bermain peran makro anak dapat langsung memegang benda 
nyata, mempraktekkan secara langsung, dan anak secara aktif 
melakukan permainan dengan memerankan peran orang yang pernah 
mereka lihat dilingkungan sekitar. Melalui bermian peran makro anak 
dapat bekerjasama dengan teman, mau berbagi miliknya, memiliki 
sopan santun dan belajar mengucap salam kepada orang lain. 

2. Kesimpulan Penelitian 

Kegiatan bermain peran makro dapat meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial pada anak didik Play group Alam Matahari-Ku 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Hal ini terbukti dengan 
adanya peningkatan prosentase kemampuan interaksi sosial anak dari 
sebelum tindakan sampai dengan siklus III, yaitu pada sebelum 
tindakan mencapai 53%, siklus I mencapai 65%, siklus II mencapai 
75%, siklus III mencapai 81%, oleh karena itu bermain peran 
merupakan media yang efektif untuk meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial anak usia dini. Berdasarkan keterangan diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa Melalui metode bermain peran dapat 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak usia dini di Play group 
Alam Matahari-Ku Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 
ajaran 2011/2012. 

Q. Implikasi 
 Bermain peran dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial 
pada anak didik Play Group Alam Matahari-Ku Ngemplak Boyolali 
Tahun Ajaran 2011/1012. Pendidik diharapkan dapat menstimulus 
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munculnya kemampuan interaksi sosial pada anak melalui metode 
pembelajaran bermain peran. 

R. Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang ada diatas 
tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kemampuan interaksi sosial 
anak melalui bermain peran diajukan sejumlah saran. Adapun saran yang 
diajukan yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi Kepala Sekolah  
a. Dapat menjadi bahan masukan dalam perbaikan terhadap proses 

pembelajaran di sekolah. 
b. Dapat menerima masukan dan saran dari pendidik-pendidik 

lainnya menyangkut metode dan bahan dalam pembelajaran. 
2. Bagi Pendidik   

a. Pendidik diharapkan dapat menggunakan metode dan media 
bermain peran yang tepat, menarik,  menyenangkan, dan bervariasi 
agar dapat membuat anak lebih aktif, mampu bekerjasama dan 
mengembangkan kemampuan interaksi sosial anak. 

3. Bagi Orang Tua 
a. Proses pendidikan anak yang pertama dan yang lama waktunya 

ketika berada di tengah-tengah lingkungan keluarga (orang tua), 
maka dari itu diharapkan orang tua dapat memberikan 
motivasi,bimbingan dan perhatiannya kepada anak-anak dalam 
rangka mendampingi dan membantu anak mengembangkan 
kemampuan dasar maupun kemampuan yang lainnya, kususnya 
dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial anak. 

b. Meluangkan waktu yang lebih lama untuk bermain dengan anak  
dan melibatkan anak dalam melakukan berbagai kegiatan rumah 
untuk memunculkan sikap kerjasama serta interaksi anak dengan 
baik.   

4. Bagi Peneliti berikutnya 
Dapat melakukan penelitian yang srupa dengan penelitian ini, akan 
tetapi materi dan pendekatannya berbeda.  

 

 

 



14 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Depdiknas. 2008. Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka. 

___________ 2010. Kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK). Surakarta:  Diknas. 

Erna Tri Astuti. 2009. Kemampuan Bersosialisasi pada Anak Usia Prasekolah ditinjau dari 
Jenis Pendidikan. Skripsi S1. UMS: (tidak diterbitkan) 

Gunarti, Winda dkk. 2008. Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak 
Usia Dini. Jakarta: Universitas Terbuka. 

Harsono, M.S. 2011. Penelitian Pendidikan Untuk Guru Profesional.  Surakarta: 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Moleong, Lexy J, M.A. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 

Noorlaila, Iva. 2010. Panduan Lengkap Mengajar PAUD. Yogyakarta: Pinus Book Publisher. 
Retno Wulandari. 2010. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Perkembangan sosial 

Emosional Anak Usia Dini di TK Kemala Banyudono Boyolali. Skripsi S1. UMS: 
(tidak diterbitkan).  

Seefeldt Carol and Barbara A. Wasik. 2008. Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: PT Indeks 

Setiadi, Elly M, dkk. 2007. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Prenada Media Group. 
Soekanto, Suryono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada. 

Setyosari, Punaji. 2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: Prenada 
Media Group.  

Suharsimi, Arikunto dkk. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 
Sugiyono.  2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.  
Sundari Dewi Ningrum. http://dheweeq.multiply.com/journal/item/22/100_halaman 

dalam_3_hari_akhirnya_aku_terpilih....?&show_interstitial. Diunduh pada hari 

Jum’at Tanggal 7 Oktober 2011 jam 20.00 WIB. 

Suryabrata, Sumadi, B.A. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Grafindo Persada.  

Suyanto, Slamet. 2005. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta:  Diknas. 

Uno, Hamzah. 2007. Model Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Wartimah. 2010. Upaya Meningkatkan Interaksi Sosial Melalui Metode Demonstrasi pada 

Anak Usia Dini. Skripsi S1. UMS: (tidak diterbitkan) 

 

 

 


