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BAB I 

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). 

Prinsip-prinsip pendidikan  anak usia dini diantaranya: (1) berorientasi 

pada kebutuhan  anak, (2) kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, (3) 

merangsang  munculnya kreatifitas dan inovasi, (4) menyediakan lingkungan 

yang mendukung  proses belajar, (5) mengembangkan kecakapan hidup anak, 

(6) menggunakan beberapa sumber dan media belajar yang ada di lingkungan 

sekitar, (7) dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip-

prinsip perkembangan anak, (8) rangsangan pendidikan mencakup semua 

aspek perkembangan (Nugrahan  Ali, 2010 : 4.5). 

Prinsip-prinsip perkembangan anak diantaranya: (1) anak belajar dengan 

baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasakan aman dan tentram 
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secara psikologi, (2) anak belajar terus menerus, dimulai dari membangun 

pemahaman tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, menemukan 

kembali sesuatu yang berharga, (3) anak belajar melalui interaksi sosial 

dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya, (4) minat dan ketekunan 

anak akan memotifasi belajar anak, (5) perkembangan dan gaya belajar anak 

harus di pertimbangkan sebagai perbedaan individu, (6) anak belajar dari 

yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dari 

yang berupa gerakan ke bahasa verbal dan dari diri sendiri ke interaksi 

dengan orang lain (Depdiknas, 2007 : 5). 

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  
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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. 

Seharusnya kemampuan sosial anak TK Desa  Karangrejo II dapat 

berkembang dengan baik sesuai dengan tingkat perkembanganya sehingga 

anak dapat bersosial dengan baik, semua anak dapat bermain bersama tidak 

ada yang menyendiri seperti disisihkan, anak dapat memahami, mengerti dan 

menghargai kepentingan teman-temannya, masing-masing anak dapat 

mengendalikan emosinya dengan baik serta anak sudah dapat mengerti akan 

sebuah tanggung jawab sehingga anak mengerti tugas-tugasnya yang harus di 
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selesaikan dan anak mampu menggunakan bahasa yang baik dan dapat 

berlaku sopan santun kepada orang lain. 

 Kenyataan yang ada di TK Desa Karangrejo II, anak memiliki 

kemampuan sosial yang sangat kurang dapat di lihat dari masih banyak anak 

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. 

Permasalahan ini timbul di karenakan kurangnya kasih sayang dari 

kedua orang tuanya, banyak orang tua anak yang merantau untuk mencari 

uang sehingga anak kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua maka 

dari itu anak menjadi tertutup tidak mudah menerima hal-hal yang baru yang 

ada di lingkunganya dan anak tidak dapat mengembangkan segala potensi 

yang di miliki dengan baik di karenakan kurangnya stimulasi dari orang tua 
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yang sibuk terhadap aktifitas kesehariannya dan kebanyakan anak diasuh oleh 

neneknya sehingga anak selalu di manja minta apa-apa selalu di penuhi asal 

anak  tidak nangis. 

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.  

Dengan  bantuan bermain peran ini anak  dapat melatih kemandirian, 

sosial serta tanggung jawab pada anak, dengan bantuan ini diharapkan 

kemampuan sosial anak dapat  berkembang dengan baik sehingga anak dapat  

bersosial dengan teman serta orang lain baik di lingkungan keluarga, sekolah 
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serta di masyarakat. Peran tokoh seorang dokter anak belajar akan tanggung 

jawab, bisa belajar sabar,  belajar untuk menjaga tutur kata, belajar 

menghormati dan menghargai orang lain dll, tokoh agamawan anak dapat 

memerankan sifat sabar tanggung jawab dan anak juga dapat memerankan 

untuk memberikan ceramah  singkat pada anak di depan kelas sehingga 

melatih keberanian anak untuk berbicara di depan kelas serta dapat 

memberikan contoh- contoh yang baik, baik ucapan dan perbuatannya. Tokoh 

seorang ibu mengajarkan pada  sifat penyayang anak dapat  saling mengasihi 

terhadap sesama teman, anak dapat belajar akan peranan seorang  ibu di 

dalam keluarga. 

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 
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apakah bermain peran dapat meningkatkan kemampuan sosial pada anak 

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

C. Pembatasan Masalah 

Dari uraian diatas maka penulis akan membatasi masalah dalam 

penyusunan skripsi, dengan tujuan agar arah pembahasan dalam skripsi ini 

dapat dilihat dengan jelas. Sekaligus untuk menghindari adanya penafsiran 

yang keliru dan untuk lebih spesifiknya tujuan penelitian yang hendak dicapai. 

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 

Berdasaran pembahasan-pembahasan diatas maka tujuan penelitian 

yang hendak penulis capai dalam penyusunan  skripsi ini adalah : 

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 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan akan mempunyai 

manfaat sebagai berikut : 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


