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ABSTRAKSI 

PENINGKATAN KEMAMPUAN SOSIAL MELALUI BERMAIN PERAN 

PADA ANAK KELOMPOK B TK DESA KARANGREJO II  KERJO 

KARANGANYAR TAHUN 2012 

 

Parida Patnowati. A 520 081 019. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 2012. 74 halaman. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan sosial 

anak melalui bermain peran pada kelompok B, TK Desa Karangrejo II Kerjo, 

Karanganyar. Subyek penelitian berjumlah 14 anak. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (PTK), dilakukan 2 siklus. Setiap siklusnya terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data 

melalui observasi dan catatan lapangan. Data dianalisis melalui empat tahap 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Nilai 

rata-rata pada prasiklus, siklus I dan II adalah (2,2), (3,0) dan (3,2). Dengan KKM 

(2,5) yang mencapai KKM pada prasiklus, siklus I dan siklus II adalah 5 anak , 7 

anak dan 12 anak dalam  prosentase 36%, 50%, 86%. Berdasarkan data di atas 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bermain peran dapat meningkatkan 

kemampuan sosial anak kelompok B TK Desa Karangrejo II Kerjo, Karangayar 

Tahun 2012. 

 

 
Kata Kunci: Kemampuan sosial anak, bermain peran. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) 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  rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya (pasal 1:14). 

PAUD di selenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat di 

selenggarakan  melalui jalur formal, non formal dan informal (Diknas, 

2007:1). 
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Usia anak TK merupakan masa peka dalam perkembangan aspek 

berfikir logis. Anak mulai sensitive untuk menerima berbagai upaya 

perkembangan seluruh potensinya. Masa peka adalah masa terjadinya 

pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi 

lingkungan dan mengasimilasikan atau menginternalisasikan kedalam 

pribadinya. Masa ini merupakan masa awal pengembangan kemampuan fisik, 

kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, 

moral, dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu dibutuhkan kondisi dan stimulasi 

yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan 

tercapai secara optimal. Tanda bahwa anak berkembang secara optimal 

mengejawantah pada perilaku sehari-hari yang pada gilirannya menjadi 

kebiasaan hidup  (Diknas,  2007 : 1). 

Dunia anak adalah dunia bermain. Bagi anak-anak, kegiatan bermain 

selalu menyenangkan. Melalui kegiatan bermain ini anak-anak bisa  mencapai 

perkembangan fisik, intelektual, emosi dan sosial. Perkembangan secara fisik 

dapat dilihat saat anak  bermain,  Perkembangan intelektual bisa dilihat dari 

kemampuan menggunakan atau memanfaatkan lingkungan, Perkembangan 

emosi dapat di lihat ketika anak merasa senang, sedih, marah,  menang dan 

kalah, Perkembangan sosial bisa di lihat dari hubungan dengan teman 

sebayanya, suka menolong, dan memperhatikan kepentingan orang lain 

(Sunar, Prasetyo, 2007 :11). 

Kelemahan sosial anak TK Desa Karangrejo II  diantaranya anak 

belum bisa bersosial dengan baik masih sesuka hatinya, banyak anak yang 

suka menyendiri tidak mau bermain dengan temannya, sifat egosentris anak 

masih tinggi dapat dilihat dan anak tidak mau menghargai memahami dan 

mengerti kebutuhan orang lain, banyak anak yang masih sering marah-marah 

bila kesenanganya diganggu, rasa tanggung jawab anak masih kurang tugas 

yang di berikan sering kali tidak terselesaikan serta masih banyak anak yang 

suka berbicara kurang baik. 

Kenyataan yang ada di TK Desa Karangrejo II, anak memiliki 

kemampuan sosial yang sangat kurang dapat di lihat dari masih banyak anak 
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yang belum dapat bersosial dengan baik, sering kali anak mengeluarkan kata-

kata kurang baik yang seharusnya anak belum waktunya mengenal dan 

mengerti hal tersebut, yang menyebabkan anak mengalami dewasa secara dini, 

selain itu masih banyak anak yang suka menyendiri tidak mau ikut dengan 

teman-temannya, tidak mau ikut bermain, banyak anak yang memiliki sifat 

egosentris tidak mau mengalah maunya menang sendiri dan mementingkan 

kepentingannya dirinya sendiri, banyak anak yang belum dapat memahami 

dan mengerti  perasaan orang lain, melakukan segala sesuatu sesuai dengan 

keinginannya, banyak anak yang belum memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap teman atau orang lain bila di beri tugas sering kali tidak 

terselesaikan, dan  banyak anak yang tidak bisa mengendalikan emosinya  bila 

kesenangannya diganggu anak langsung marah serta masih banyak anak yang 

sering bertengkar dengan teman satu kelasnya. 

Bermain peran adalah permainan yang di lakukan anak dengan cara 

memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, tumbuhan atau binatang yang ada di 

sekitar anak. Melalui permainan ini daya imajinasi, kreatifitas, empati serta 

penghayatan anak  dapat berkembang. Anak-anak dapat menjadi apapun yang 

diinginkannya dan ia juga dapat melakukan manipulasi  terhadap objek, 

seperti yang diharapkan. Jika ia mengagumi ibunya dia akan memerankan 

tokoh ibunya, seperti yang biasa ia lihat. Sebaliknya jika ia tidak menyukai 

tokoh tertentu, ia tidak akan pernah menghadirkan tokoh tersebut dalam 

permainannya. Kalaupun ia memerankannya maka ia akan mengubah karakter 

tokoh tersebut menjadi sosok seorang yang diinginkannya. Dalam bermain 

peran seorang anak dapat memainkan tokoh pemarah, baik hati, takut, penuh 

kasih dan lain sebagainya. Di TK dapat diterapkan beberapa permainan peran 

diantaranya dokter-dokteran, penjual pembelian, guru-guruan, masak-masakan 

dll sesuai dengan keinginan anak, dan disetiap permain anak memiliki 

tanggung jawab untuk memerankan  peranannya sendiri-sendiri dan 

mempunyai tugas sesuai yang di perankannya.  
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B. Identifikasi Masalah 

Masalah yang muncul kepermukaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Kemampuan sosial anak kelompok B TK Desa Karangrejo II sangat 

kurang dapat dilihat dari kemampuan sosialnya rendah tidak  mau 

berkomunikasi dengan teman-temannya, banyak anak yang suka menyendiri 

tidak mau ikut bermain dengan temannya, serta masih banyak anak yang 

memiliki sifat egosentris mau menang sendiri tidak mau memahami,mengerti 

dan menghargai perasaan temannya atau orang lain, tanggung jawab anak 

terhadap tugas masih rendah serta anak mengeluarkan kata-kata kasar, 

sehingga anak  mengalami dewasa secara dini yang seharusnya belum di 

mengerti oleh anak  tapi anak sudah mengerti, maka dari itu kami meneliti 

apakah bermain peran dapat meningkatkan kemampuan sosial pada anak 

kelompok B TK Desa Karangrejo II Kerjo,  Karanganyar Tahun 2012. 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis membatasi masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan sosial pada anak kelompok B TK Desa 

Karangrejo II Kerjo,  Karanganyar. 

2. Peningkatan kemampuan sosial pada anak kelompok B TK Desa 

Karangrejo II melalui bermain peran. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan pokok yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah bermain peran dapat meningkatkan kemampuan sosial anak 

kelompok B TK Desa Karangrejo II Kerjo  Karanganyar Tahun 2012? 

2. Bagaimana penerapan bermain peran agar dapat meningkatkan 

kemampuan sosial anak kelompok B TK Desa Karangrejo II Kerjo 

Karanganyar Tahun 2012? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah  bermain peran dapat meningkatkan 

kemampuan sosial anak kelompok B TK Desa Karangrejo II Kerjo,  

Karanganyar Tahun 2012. 

2. Untuk mengetahui penerapan bermain peran yang dapat membantu 

meningkatkan kemampuan sosial anak kelompok B TK Desa Karangrejo 

II Kerjo,  Karanganyar Tahun 2012.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai sumbangan karya tulis ilmiah bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan baik bagi UMS pada khususnya maupun bagi mahasiswa 

pada umumnya melalui biro skripsi tentang peningkatkan kemampuan 

sosial melalui bermain peran pada anak kelompok B TK Desa 

Karangrejo II Kerjo,  Karanganyar Tahun 2012. 

b. Penulisan ini berguna untuk referensi dalam penelitian sejenis 

berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan seberapa besar pengaruh bermain peran terhadap 

peningkatan kemampuan sosial anak. 

b. Anak dapat meningkatkan kemampuan sosial  melalui bermain peran. 

c. Guru mendapatkan pengalaman baru 

G. Indikator Keberhasilan Siswa 

1. Anak mampu menunjukkan empati. 

2. Anak mampu memahami dan menghargai  perbedaan. 

3. Anak dapat bermain peran tentang profesi 

4. Anak dapat menerima tanggung jawab. 

5. Anak dapat mentaati peraturan yang berlaku. 

LANDASAN TEORI 

Kajian Teori 

1. Kemampuan Sosial 
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a. Pengertian  Kemampuan Sosial 

 Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu socius yang berarti teman 

atau kawan yang mengandung  sifat sosial, serta terbuka untuk orang lain, 

untuk saling memberi dan menerima serta saling menghargai sehingga 

akan terbentuk kesetiakawanan  (Udin S. Winataputra, dkk, 2007 : 2.5) 

 Sedangkan menurut Weimberg 1981 (Dalam Sutomo 2009 : 2.12) 

mengartika sosial sebagai berikut : Masalah sosial adalah situasi yang 

dinyatakan sebagai  sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh 

warga masyarakat yang cukup signifikan dimana mereka sepakat di 

butuhkannya suatu tindakan untuk mengubah perilaku tersebut.  

  Muhibin (Dalam bukunya Nugraha Ali, 2009 : 1.18) mengatakan 

bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self  

(pribadi dalam masyaran), yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa 

dan seterusnya. Adapun Harlock (Dalam bukunya Nugraha Ali, 2009 : 

1.18) mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan 

kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial (Nugraha Ali,  

2009 : 1.18). 

b. Proses Perkembangan Sosial 

Dalam perkembangan sosial anak akan melalui sebuah proses panjang 

yang pada akhirnya nilai-nilai sosial tersebut menjadi bagian dalam diri 

seorang anak . Proses penanaman proses sosial diantaranya: 

1) Proses imitasi. 

 Berupa proses peniruan terhadap tingkah laku sikap serta 

cara pandang orang dewasa (model) dalam aktifitas yang dilihat 

anak. 

2) Proses identifikasi. 

 Berupa proses terjadinya pengaruh sosial pada seseorang 

yang didasarkan pada orang tersebut untuk menjadi individu lain 

yang dikagumi, atau dengan perkataan lain proses menjadi 

menyamakan tingkah laku sosial orang yang berada di sekitarnya 

sesuai dengan perannya kelak di masyarakat. 
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3) Proses internalisasi. 

 Berupa proses penanaman serta penyerapan nilai-nilai atau 

dengan perkataan lain relative mantap dan menetapkan suatu nilai- 

nilai sosial pada diri seseorang, sehingga nilai-nilai tersebut 

tertanam dan menjadi milik orang tersebut  (Diknas, 2007 : 15). 

c. Ciri-Ciri Umum Perkembangan Sosial 

Ciri-ciri umum  perkembangan sosial anak TK  diantaranya: 

1) Dapat bergaul dengan semua teman.  

2) Merasa puas dengan prestasi yang dicapai. 

3) Tenggang rasa terhadap keadaan. 

4) Dapat  mengendalikan emosi (Diknas, 2007 : 14) 

2. Bermain Peran 

a. Pengertian Bermain Peran. 

Jean Piaget mengemukakan tentang pengertian bermain adalah suatu 

cara bagi anak-anak dalam mengubah  dunia untuk mendapatkan 

keinginannya. Bermain merupakan kegiatan anak dimasa-masa paling 

indah dalam hidupnya, selain sebagai cara mengekplorasikan  diri dan 

hiburan, bermain juga suatu cara bagi anak untuk belajar tentang dunia 

sekitar maupun dirinya sendiri. Bermain juga merupakan sarana  miniatur 

untuk mengembangkan kecerdasan sosial (Surya, Hendra, 2006 : 46) 

Bermain peran adalah suatu jenis permainan yang dilakukan oleh 

beberapa orang anak untuk memainkan lakon tertentu atau 

mendramatisasikan cara tingkah laku didalam hubungan sosial dengan 

membagi peran kepada masing-masing pemain (Surya, Hendra,  2006 : 

47). 

b. Manfaat dan Keuntungan Dalam Bermain Peran 

1) Mengajarkan pada setiap anak bagaimana memahami dan mengerti 

perasaan orang lain.. 

2) Mengajarkan pembagian pertanggung jawaban dan melaksanakannya. 

3) Mengajarkan cara menghargai pendapat orang lain. 
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4) Mengajarkan cara mengambil keputusan dalam kelompok (Surya, 

Hendra, 2006 : 47). 

 

Tinjauan Pustaka 

 Menurut Aziz (2006 :2) Anak yang bereaksi menari diri seringkali 

menimbulkan rasa prihatin orangtua dan guru. Pengimplementasian 

perkembangan bermain peran bisa dimanfaatkan untuk penanaman sikap 

sosialisasi kerjasama antara anak dengan orang lain, namun untuk implementasi 

bermain peran disini mengajarkan kerjasama dan kepedulian bersosialisasi dengan 

teman sebayanya yaitu teman di kelasnya untuk perkembangan sosialnya. 

 Berdasarkan hasil penelitian Agus Sumardi yang berjudul “ Hubungan 

antara penyesuaian sosial di sekolah dan kecemasan dengan prestasi belajar siswa 

kelas X MAN Salatiga Tahun Ajaran 2008  / 2009” Ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara  penyesuain sosial dengan prestasi belajar, semakin tinggi 

penyesuaian sosial maka semakin tinggi prestasi belajarnya. 

 Skripsi Siti Maimunah dari Fakultas Agama Islam (2007) bahwa:” 

manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia 

dan bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap 

lingkungan sosial. Pendidikan merupakan proses pengoprasian ilmu normatife 

akan memberi  warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan 

mereka dimasa yang akan datang. Bergaul dengan sesama manusia (Sosialisasi) 

dilakukan oleh setiap orang baik secara individu maupun kelompok. 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang  Peningkatan kemampuan sosial melalui bermain peran  pada anak 

kelompok B TK Desa Karangrejo II Kerjo Karanganyar Tahun 2012. 

 

Kerangka Berfikir 

 Pekembangan sosial anak sangat penting diajarkan pada anak usia dini. 

Anak yang memiliki kecerdasan tersebut akan mampu dengan mudah bergaul 

dengan teman atau dengan orang lain. Anak yang memiliki kemampuan sosial 

yang baik akan menjadikan pribadi yang memiliki empati tinggi, pribadi yang 

mampu memahami dan menghargai perbedaan serta dapat bersosial dengan baik. 
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 Bermain peran akan mampu meningkatkan kemampuan sosial pada anak 

dengan baik, Melalui kerjasama dengan teman maka pembelajaran atau tugas 

yang diberikan guru akan berhasil sesuai tujuan.  

 
Hipotesis 

 Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2008 : 93) merupakan : “jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada  teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis  terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban empiris berdasar telaah teori yang telah diuraikan maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : “Ada hubungan yang saling signifikan antara bermain 

peran dengan peningkatan kemampuan sosial anak kelompok B TK Desa 

Karangrejo II Kerjo, Karanganyar Tahun 2012” 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Nazir (2003 : 15) penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan 

kritis dalam mencari fakta dan prinsip. Menurut Darmaji  (2011: 24) penelitian 

adalah usaha yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan 

metodologi yang mendasar pada teori yang ada yang diperkuat dengan fakta 

dan gejala yang ada. Jadi dapat disimpulkan metode penelitian adalah cara 

yang disusun secara sistematis dengan mengikuti konsep-konsep ilmiah yang 

digunakan dalam rangka pencarian data dan fakta demi tercapainya tujuan. 

Dalam penelitian ini metode penelitian digunakan untuk  mencari data dan 

fakta tentang kemampuan sosial dan penerapan bermain peran sehingga dapat 

diketahui keterkaitan antara kedua variabel  tersebut. 
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B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di TK Desa Karangrejo II Kerjo  

Karanganyar kode pos 57753. Proses pembelajaran mengikuti kurikulum 

yang telah berlaku di TK Desa Karangrejo II yang terus berkembang 

sesuai kurikulum yang belaku, TK Karangrejo II Kerjo, Karanganyar 

mendapat nilai akriditasi B hal ini memacu para guru dan penyelenggara 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di TK Desa Karangrejo II Kerjo 

Karanganyar agar memproleh akreditasi dengan nilai A. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dimulai pada bulan januari tahun 2012 

hingga selesai dan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

3. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah anak TK Desa Karangrejo II Kerjo Karanganyar, 

Tahun ajaran 2011/2012 dengan pertimbangan bahwa anak  pada sekolah 

ini memiliki kemampuan sosial yang kurang baik, dalam penelitian ini 

dipilih satu kelas yaitu siswa  kelompok B, yang berjumlah 14 anak terdiri 

dari 10 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 

C. Metode Pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat 

disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Data yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah tentang keampuan sosial anak dan pelaksanaan bermain 

peran. Data kemampuan sosial anak dikumpulkan menggunakan metode 

observasi sedangkan data bermain peran menggunakan observasi dan catatan 

lapangan. 

1. Observasi 

   Menurut Arikunto (2005: 27) observasi adalah suatu teknik yang 

dilakukan dengan cara mngadakan pengamatan secara teliti serta mencatat 

secara sistematis. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data untuk 

mengetahui data kemampuan sosial anak dengan melakukan pengamatan 
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secara langsung. Observasi yang dilakukan untuk pencapaian indikator yang 

telah ditetapkan dengan  bermain peran 

2. Catatan lapangan 

  Catatan lapangan adalah suatu proses untuk mendapatkan catatan yang 

diperoleh peneliti mengenai hasil pengamatan pada saat penelitian untuk 

mendapatkan data yang sedetail mungkin, sehingga proses penelitian dapat 

berjalan secara efektif dan efisian dalam setiap tindakan-tindakan pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi catatan lapangan dalam 

penelitian ini digunakan untuk merangkum perubahan perubahan dalam 

proses pembelajaran yang tidak terdapat dalam pedoman observasi, 

sehingga catatan lapangan hanya sebagai pelengkap data. Catatan lapangan 

ini berisi nama guru, tempat penelitian, tanggal, waktu, kegiatan guru, dan 

kegiatan yang diberikan pada anak, format terlampir. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik pengumpulan  data merupakan teknik yang digunakan untuk 

menganlisis data hasil penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan. Data yang dihasilkan berbagai sumber data yang dikumpulkan 

baik melalui teknik observasi, catatan lapangan maupun teknik lain. Teknik 

analisis yang ditererapkan pada penelitian ini adalah teknik komparatif yakni 

perbandingan antara kemampuan sosial anak dengan indikator pencapaian 

pada setiap siklus.  

E. Indikator keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila indicator ketuntasan anak mencapai 

80%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Sebelum pembahasan hasil penelitian adapun proses dan hasil penelitian 

secara keseluruhan diketahui bahwa ketuntasan kemampuan sosial anak sebelum 

tindakan sampai siklus ke II mengalami peningkatan. Sebelum tindakan 36% 

siklus I 50% siklus II 86 %. 
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 Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti peningkatan 

kemampuan sosial anak dipengaruhi oleh suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak, motifasi dan reward, melalui kegiatan bermain peran 

anak dapat mengungkapkan ekpresi, ide dan imajinasinya melalui anak praktek 

langsung memerankan suatu peranan tertentu serta anak dapat meningkatkan rasa 

percaya diri serta keberanian anak melalui bantuan bermain peran. 

 Adapun peningkatan  ketuntasan kemampuan sosial pada siklus tidak 

menunjukkan kestabilan . Prosentase peningkatan sebelum tindakan sampai siklus 

I mencapai 14 % dari siklus I sampai siklus II peningkatannya 36 %. Disini 

diketahui bahwa sebelum tindakan kesiklus I peningkatannya sedikit  hal ini 

disebabkan karena pada awal pertemuan anak masih kurang tertarik dengan 

kegiatan bermain peran, pada siklus I ke II peningkatannya sangat banyak karena 

anak sangat antusias bila kegiatanya dilakukan diluar kelas sehingga anak bisa 

mengekpresikan kemampuannya secara optimal.  

 Ada  beberapa anak yang belum tuntas dikarenakan anak kurang percaya 

diri dengan apa yang dilakukan serta anak belum bisa mengekpresikan diri secara 

maksimal, selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :  

(1) Faktor umur yang lebih muda. 

(2) Faktor keterlambatan dalam berfikir sehingga tertinggal dengan temannya. 

(3) Faktor keluarga yang kurang mampu. 

(4) Faktor lingkungan keluarga yang kurang berpendidikan. 

 Kemampuan sosial adalah kemampuan berperilaku yang sesuai dengan 

tuntutan sosial menurut Hurlock. 

 Hal ini sangat sesuai dengan penelitian setelah anak diajak bermain peran 

secara berulang-ulang kemampuan sosial anak dapat meningkat. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan 

sosial anak TK Desa Karangrejo II Kelompok B  Kerjo,  Karanganyar  Tahun 

2012. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Peningkatan kemampuan sosial anak melalui bermain peran pada anak 

TK Desa Karangrejo II Kerjo, Karanganyar Tahun 2012  dapat meningkat. 

Hal ini terbukti dari dengan adanya peningkatan prosentase ketuntasan dari 

sebelum tindakan sampai siklus II yakni sebelum tindakan prosentase 

ketuntasan anak sebesar 36%,  peningkatan ketuntasan  pada siklus I 

mencapai  50% , peningkatan ketuntasan anak pada siklus II 86%. Oleh 

karena itu dengan bantuan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan 

sosial pada anak. 

B. Saran 

1. Kepada kepala sekolah 

a. Kepala sekolah dapat  menjadi motor penggerak dalam perbaikan 

terhadap proses pembelajaran. 

b. menjaga hubungan baik dengan semua guru yang ada disekolahnya.  

c. Pihak sekolah harus dapat menciptakan kondisi belajar yang memadai 

dengan memperhatikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang ada 

disekolah. 

2. Kepada guru kelas 

a. Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

yang lebih menarik, menyenangkan dan bervariasi agar dapat membuat 

anak berminat dan antusias terhadap pembelajaran. 

b. Guru kelasnya yang lain hendaknya melakukan pendekatan secara 

sosial emosional terhadap anak, agar anak berani mengungkapkan 

pendapatnya sendiri dalam kegiatan bermain peran. 

c. Materi yang diberikan hendaknya sesuai dengan konteks kehidupan 

anak, yang mudah diingat oleh anak dan dapat dijadikan pedoman 

dalam perilakunya. 

d. Hendaknya guru memberikan contoh-contoh cara bersosial yang baik 

kepada semua anak. 
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e. Guru hendaknya menjaga sikap perilakunya karena guru merupakan 

model yang nantinya akan ditiru oleh anak. 

3. Kepada orang tua 

  Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak sejak dalam 

kandungan sampai dewasa, peran orang tua dalam peningkatan 

kemampuan sosial anak adalah memberikan contoh dan  teladan untuk 

bersosial dengan baik dan dapat diterima disemua lingkungan baik 

dikeluarga, sekolah maupun dimasyarakat.  

4. Kepada peneliti berikutnya  

  Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang sesuai dengan 

penelitioan ini, tetapi dalam materi dan pendekatan yang berbeda. 
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