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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui 

pembinaan rangsangan pendidikan, untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani. Tujuannya untuk memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Usia dini merupakan masa keemasan dimana 

pertumbuhan dan perkembangan itu sangat menentukan kualitas dan kuantitas 

kesehatan, intelegensi sumber daya manusia yang unggul. Taman kanak-kanak adalah 

salah satu program pendidikan anak usia dini bagi anak usia empat sampai enam 

tahun. 

Tugas utama taman kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan prasekolah 

adalah mempersiapkan, memperkenalkan anak dengan berbagai pengetahuan, sikap 

atau perilaku, keterampilan anak agar mempersiapkan diri untuk melanjutkan 

pendidikan ke sekolah dasar. Usia empat sampai enam (4-6) tahun merupakan masa 

peka pada anak. Anak 4-6 tahun sudah mulai sensitif terhadap rangsangan yang 

diberikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Masa peka adalah masa 

terjadinya pematangan fungsi-fungsi jasmani dan rohani yang siap merespon 

stimulasi dari lingkungannya. Masa-masa ini menjadi masa yang tepat untuk 

meletakkan pondasi dalam mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, sosial 
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emosional, seni, dan nilai-nilai norma agama, maka sangat diperlukan kondisi, 

stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak untuk perkembangan dan pertumbuhan 

anak agar tercapai secara optimal.  

Salah satu bidang pengembangan di taman kanak-kanak adalah kemampuan 

sosial emosional. Bidang pengembangan sosial emosional ini diharapkan anak 

mampu untuk mengembangkan sikap kemandirian, memahami perasaan diri sendiri 

dan orang lain, mampu menunjukkan rasa percaya diri, berbagi dan membantu teman, 

serta mampu mengendalikan perasaan. 

Kemampuan sosial emosional ini penting dikembangkan di taman kanak-

kanak karena dapat membimbing, membantu perkembangan emosi dan sosial anak 

secara optimal. Hal tersebut mampu meningkatkan kematangan dan potensi yang 

dimiliki anak, sehingga anak dapat menerima, menjalani serta beradaptasi pada diri 

dan lingkungan secara baik yang sesuai apa yang diharapkan. Apabila pengembangan 

sosial emosi anak ini tidak dijadikan dasar pembentukan pribadi yang sekaligus 

menjadi tempat pengembangan kecerdasan emosional anak, maka dikhawatirkan anak 

akan menemui kesulitan dalam menjalani kehidupan sosialnya di masyarakat. 

Menurut tim Suryakanti (Nugraha dan rachmawati, 2006: 8.4) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membina 

emosi yang sehat pada anak. Dari pernyataan di atas disebutkan diantaranya: 1. 

Kemampuan memahami perasaan orang lain, 2. Kemampuan membina hubungan 

dengan orang lain, 3. Kemampuan memotivasi diri, 4. Mampu mengekspresikan 

emosi secara tepat, 5. Kemampuan mengenali emosi diri. 
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Kemampuan sosial emosional merupakan aspek yang perlu di kembangkan, 

maka peneliti akan membahas masalah kemampuan sosial emosional anak. Penelitian 

di laksanakan di TK Aisyiyah 7 Bareng yang merupakan lokasi mengajar peneliti. 

TK Aisyiyah 7 Bareng terletak ditengah kota Klaten. Meski setting TK 

Aisyiyah 7 Bareng Klaten berada di daerah kota, apabila dilihat kondisi ekonomi para 

orang tua yang mempercayakan anaknya di TK tersebut, maka TK tersebut golongan 

TK kelas bawah. Dikatakan TK kelas bawah karena rata-rata pekerjaan orang tua 

anak TK Aisyiyah 7 Bareng Klaten sebagai buruh. 

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa berdasarkan hasil observasi 

awal, dari 33 anak hanya ada 7-8 anak atau sekitar 30% yang baik kemampuan sosial 

emosionalnya. 70% sisanya belum mampu mengembangkan kemampuan sosial 

emosionalnya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator di 

bawah ini: 

1. Masih rendahnya kemampuan anak dalam bekerja sama. 

2. Masih rendahnya anak dalam memahami perasaan orang lain. 

3. Masih rendahnya anak dalam mengendalakan perasaan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa rendahnya 

kemampuan sosial emosional pada anak kelompok B di TK Aisyiyah 7 Bareng 

Klaten disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah pemilihan metode 

pembelajaran yang kurang tepat, kegiatan pembelajaran yang monoton, kurang 

antusiasnya guru dalam pembelajaran kemampuan sosial emosional karena hanya 

menitik beratkan bidang bidang pengembangan yang lain, terutama bahasa, kognitif 
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dan seni. Seolah-olah kemampuan sosial emosional menjadi terabaikan dan 

tersampingkan, disebabkan tuntutan orang tua wali murid lebih menekankan 

kemampuan bahasa, kognitif, seni. Orang tua akan merasa bangga bila anak mereka 

bisa berhitung, menulis, membaca, dan juara mewarnai. Faktanya kematangan sosial 

emosional anak memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan pembelajaran anak. 

Apabila anak sudah tumbuh rasa percaya diri, tumbuh keberaniaan dan mampu 

mengendalikan emosi maka mudah bagi anak untuk mengatasi kesulitan yang 

dihadapi. Ketrampilan sosial dan emosional ini lebih penting dalam keberhasilan 

hidup daripada kemampuan intelektual(Fanani dkk, 2002: 70). 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa metode pembelajaran yang digunakan 

guru dalam kegiatan pembelajaran sangat penting. Selama ini metode pembelajaran 

yang tidak mengikutsertakan peran langung dari anak dalam pengembangan 

kemampuan sosial emosionalnya, maka kegiatan pembelajaran menjadi kurang 

efektif. Kegiatan belajar menjadi kurang bermakna dan membekas pada anak jika 

hanya disajikan dalam kondisi duduk manis dan mendengarkan saja. Kegiatan belajar 

seperti itu akan  cepat membuat bosan anak dan kurang baik dalam merangsang 

imajinasi anak agar bisa mengekspresikan kemampuan sosial emosionalnya. 

Maka dari itu dalam penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan sosial 

emosional anak pada anak kelompok B di TK Aisyiyah 7 Bareng Klaten. Peneliti 

menggunakan metode bermain dengan bermain peran. Metode bermain peran adalah 

memerankan tokoh-tokoh atau benda disekitar anak dengan tujuan mengembangkan 

daya imajinasi dan penghayatan dalam mendramatisasikan cara tingkah laku di dalam 
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hubungan sosial. Metode dalam bermain peran anak dapat menjadi apapun yang 

diinginkan dan anak dapat memanipulasi terhadap objek seperti yang diharapkan. 

Permainan ini membuat anak dapat mengekspresikan berbagai emosi tanpa takut dan 

malu serta tanpa takut ditolak oleh lingkungannya, tidak hanya itu anak juga dapat 

mengeluarkan emosi yang terpendam karena tekanan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul “ Peningkatan 

Kemampuan Sosial Emosional Anak Melalui Metode Bermain Peran Pada Anak 

Kelompok B di TK Aisyiyah 7 Bareng Klaten Tahun 2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah maka diperlukan pembatasan 

masalah, yaitu: kemampuan sosial emosional anak terbatas pada kemampuan 

bekerjasama, memahami perasaan orang lain, mengendalikan perasaan. Sedangkan 

metode tindakan dibatasi pada metode bermain peran. 

 

C. Perumusan Masalah 

Apakah kemampuan sosial emosional dapat ditingkatkan melalui metode 

bermain peran pada anak  kelompok B di TK Aisyiyah 7 Bareng Klaten  tahun 2012-

2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak melalui metode bermain 

peran pada anak kelompok B di TK Aisiyiyah 7 Bareng Klaten  

2. Tujuan Umum 

a. Untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama pada anak. 

b. Untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan rasa peduli pada orang lain. 

c. Untuk meningkatkan kemampuan mengendalikan perasaan anak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Anak 

a. Anak dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik 

b. Anak dapat bebas berimajinasi 

c. Anak dapat merasakan bebas tekanan sosial. 

2. Bagi Guru 

a. Membantu mempermudah guru mengetahui perkembangan sosial emosi anak. 

b. Memilih metode yang tepat untuk mengembangkan sosial emosi anak . 

c. Mengetahui sejauh mana keefektifan metode bermain peran dalam peningkatan 

kemampuan sosial emosi anak. 

3. Bagi Lembaga 

a. Dapat dijadikan dasar bagi sekolah dalam pemilihan metode pembelajaran yang 

sesuai. 

b. Dengan kinerja guru yang meningkat maka sekolah menjadi bermutu. 

 


