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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan  pada peletakan dasar ke 

arah pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik (koordinasi motorik halus 

dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosial emosi (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan 

komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

dilalui oleh anak usia dini. (Sujiono, 2009: 7). 

Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar, sebagai peletak atau fondasi pembentukan karakter 

dan kepribadian anak. Pendapat tersebut sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 

Dalam dunia Taman Kanak-kanak pembelajaran yang efektif untuk 

anak usia TK adalah melalui suatu kegiatan yang kongkrit dan berorientasi 

bermain sambil belajar. Seperti yang dikemukakan oleh Musfiroh bahwa 

upaya-upaya pendidikan yang diberikan oleh pendidik hendaknya dilakukan 



2 
 

 
 

dalam situasi yang menyenangkan dan menggunakan strategi, metode, 

materi/bahan, media yang menarik, serta mudah diikuti oleh anak. Melalui 

bermain anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan 

obyek-obyek yang dekat dengannya. Dengan demikian, pembelajaran 

menjadi bermakna. (Musfiroh, 2005: 35). 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling kritis dalam 

pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Pada masa ini anak-anak 

mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh 

potensinya. Masa Kanak-kanak juga merupakan awal perkembangan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian, seni, nilai-nilai agama dan moral. Oleh karena itu, dibutuhkan 

stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan 

perkembangannya berlangsung secara optimal (Prasetyono, 2007: 19).  

Setiap anak mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Gardner 

mengemukakan teori yang disebut dengan Multiple Inteligences (kecerdasan 

jamak). Kecerdasan interpersonal merupakan salah satu dari kecerdasan 

jamak. Kecerdasan interpersonal pada anak usia taman kanak-kanak adalah 

supaya anak dapat berbagi, berkomunikasi, dan berbagi dengan orang lain 

terutama teman sebaya. Kecerdasan interpersonal diberikan semenjak taman 

kanak-kanak agar anak tidak bersifat egosentris. Kegiatan yang termasuk ke 

dalam kecerdasan interpersonal antara lain memimpin, mengorganisasi, 

berbagi, berinteraksi, menyayangi, berbicara, sosialisasi, menjadi pendamai, 
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permainan  kelompok, teman-teman, kerja sama. Kecerdasan interpersonal 

dapat dikembangkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah dengan 

bersama-sama menyelesaikan konflik (Sujiono, 2010: 192).   

Anak-anak juga merupakan bagian dari masyarakat, dalam 

bermasyarakat anak-anak tidak dapat dipisahkan dari orang dewasa di 

sekitarnya. Dengan demikian, perlu adanya kerja sama antara anak dengan 

anak, anak dengan orang dewasa di lingkungan mereka. Pentingnya 

kemampuan untuk bekerja sama pada anak usia taman kanak-kanak adalah 

supaya anak dapat berbagi, berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain 

terutama dengan teman sebaya. Penanaman kemampuan bekerja sama 

diberikan semenjak usia taman kanak-kanak agar dapat menjalin kerukunan 

antar anak.  

Bagi anak TK kerja sama merupakan hal yang penting karena dapat 

menjalin kerukunan antar sesama anak. Kerja sama anak dapat tumbuh pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran anak sangat erat 

hubungannya dengan pengalaman belajar anak. Sehingga proses penguasaan 

anak yang lebih diutamakan. Pembelajaran anak sangatlah penting, karena 

dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak untuk memecahkan 

masalah serta mengajarkan pengalaman anak secara langsung. Suatu 

pembelajaran yang mengajarkan pengalaman langsung akan lebih mudah 

untuk dipahami anak dan diterapkan anak dalam pribadinya dan 

kehidupannya tanpa anak merasa digurui dan juga tanpa anak merasa ditekan 

bahwa anak sedang belajar berkerja sama dengan temannya. Sehingga anak 
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merasa senang terhadap apa yang dilakukannya dalam menyelesaikan tugas 

dan bekerja sama, serta peluang bagi anak untuk untuk mengembangkan 

kretivitasnya, bekerja secara tuntas, mandiri dan bertanggung jawab terhadap 

apa yang dilakukan untuk keberhasilan tugas kelompoknya.  

Kemampuan bekerja sama anak bisa tumbuh pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam  kegiatan belajar mengajar, aktivitas anak 

sangatlah penting, karena dapat meningkatkan kemampuan dalam 

memecahkan suatu masalah dan pengalaman langsung bagi anak. Pengalaman 

belajar yang langsung, diperoleh anak dari kemampuan anak dan 

mencurahkan tenaga dalam kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. 

Sehingga dapat menimbulkan minat dan kemampuan untuk bersosialisasi 

khususnya anak mampu untuk mengkomunikasikan apa yang anak rasakan 

dan inginkan.  

Anak yang mempunyai kemampuan bekerja sama dapat dilihat dari 

perilakunya terhadap teman misalnya menolong teman yang mengalami 

kesusahan dalam mengerjakan tugas dari guru, anak mulai memperhatikan 

apa yang terjadi disekitarnya, dan mulai bersosialisasi misalnya bertanya 

kepada teman tentang apa yang ingin dilakukan anak saat bermain.  

Bermain merupakan faktor terpenting dalam kegiatan pembelajaran, di 

mana esensi bermain harus menjadi jiwa dari setiap kegiatan pembelajaran 

anak usia taman kanak-kanak. Kegiatan bermain tampak sebagi kegiatan yang 

bertujuan untuk bersenang-senang. Anak-anak menikmati permainannya, 

mereka benyanyi, tertawa, berteriak lepas dan ceria seakan tidak memiliki 
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beban hidup. Bermain dimulai dari bermain sendiri sampai bermain koopertif 

yang menunjukkan adanya perkembangan kemampuan bekerja sama anak 

usia dini.  

Bagi anak, bermain adalah belajar sehingga belajar itu menyenangkan. 

Pada dasarnya, anak-anak belajar melalui permainan karena tidak ada cara 

lain bagi mereka untuk mencapai segala hal yang secara normal harus dicapai 

anak. Pada saat bermain peran, anak berinteraksi dengan anak lain, interaksi 

tersebut mengajarkan anak untuk dapat merespon, memberi dan menerima, 

menolak atau setuju ide dan perilaku anak yang lain. Hal ini sedikit demi 

sedikit akan mengurangi rasa egosentris pada anak dan mengembangkan 

kemampuan bekerja sama. Melalui bermain peran, anak dapat 

mengembangkan dan membina hubungan dengan orang lain, bertingkah laku 

sesuai dengan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya serta 

dapat memahami tingkah lakunya sendiri.  

Realitas menunjukkan kemampuan bekerja sama sebagian besar anak-

anak TK PERTIWI II Pilang sangat rendah. Hal ini tercermin ketika anak 

sering melakukan kegiatan sendiri dan terkesan tidak memperdulikan teman 

yang lain yang sedang kesulitan. Contohnya: ada anak yang sedang mewarnai 

tetapi temannya mengganggu dengan mengambil pensil warnanya dan dibuat 

mainan, dan pada kegiatan berkelompok anak terbiasa menggunakan alat dan 

bahan yang sudah disediakan oleh guru untuk dipakai sendiri tetapi guru 

menyiapkan alat dan bahan yang beragam dan siswa dapat bekerja sama dan 

membagi alat dan bahan untuk memecahkan masalah.  
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Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa rendahnya 

kemampuan kerja sama disebabkan oleh proses pembelajaran yang terjadi di 

dalam kelas tidak variatif, monoton, dan guru hanya menggunakan metode 

ceramah, sehingga anak kurang aktif dalam proses pembelajaran dan anak 

juga tidak dapat berinteraksi dengan teman lain karena anak hanya duduk 

mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini menyebabkan anak tidak terbiasa 

untuk berbagi dan belum mengenal adanya pola pikir dan keinginan dari 

orang lain, selain itu anak cenderung bersifat pendiam dan kurangnya kerja 

sama dengan teman yang lain. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diungkapkan bahwa guru perlu 

meningkatkan kemampuan kerja sama anak, dalam upaya meningkatkan 

kemampuan kerja sama anak dengan cara metode bermain peran. Oleh karena 

itu, penelitian tertarik untuk mengambil judul: “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Bekerja sama pada  kelompok  B Melalui Bermain Peran 

di TK PERTIWI II Pilang, Masaran, Sragen. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.  Kemampuan bekerja sama anak-anak di TK PERTIWI II Pilang masih 

membutuhkan bimbingan. 

2. Dalam pembelajaran anak-anak masih mempunyai sifat egosentris. 

3. Pada saat  bermain  anak-anak  terlihat bertengkar dan berebut  mainan. 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada kemampuan bekerja 

sama dalam  kegiatan belajar di TK PERTIWI II Pilang, Masaran, Sragen 

Tahun Pelajaran 2011/2012 

2. Dalam penelitian  ini metode bermain peran yang digunakan adalah 

metode bermain peran makro. 

D. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah melalui 

bermain peran dapat meningkatakan kemampuan bekerja sama pada 

kelompok B di TK PERTIWI II Pilang, Masaran, Sragen?   

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

bekerja sama melalui bermain peran. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan bekerja sama pada kelompok B di TK PERTIWI II Pilang, 

Masaran Sragen. 
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F. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak: 

1. Secara teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang pembelajaran yang menggunakan metode bermain peran untuk 

meningkatkan kemampuan bekerja sama pada anak taman kanak-kanak.  

b. Dapat menjadi pedoman dan acuan untuk peneliti selanjutnya.  

2. Secara praktis 

a. Bagi Kepala TK, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan dan kebijakan 

dalam penyelenggaraan pendidikan dan penyusunan kurikulum. 

b. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan metode 

bermain peran. 

c. Bagi orangtua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang cara mendidik dan  mengasah kemampuan anak. 

d. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis 

tentang pembelajaran metode bermain peran.  

 

 

 

 


