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ABSTRAK 
 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTERAKSI SOSIAL ANAK 
MELALUI METODE BERMAIN PERAN KELOMPOK B DI BA 

AISYIYAH 4 PALUR TAHUN AJARAN 2012/2013 
  

Suci Lestari, A520090070, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013, 146 halaman 
 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui perkembangan kemampuan interaksi sosial anak melalui metode 
bermain peran kelompok B di BA Aisyiyah 4 Palur. Subyek penelitian ini anak 
didik kelompok B di BA Aisyiyah 4 Palur. Pengumpulan data  penelitian melalui 
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian pada pra siklus anak yang  mencapai 
ketuntasan 41,6% atau sebanyak 5 anak, siklus I mencapai 66,7% atau sebanyak 8 
anak, siklus II mencapai 75% atau sebanyak 9 anak, dan siklus III mencapai 
83,3% atau sebanyak 10 anak. Hasil analisis dengan tehnik analisis komparatif 
terjadi peningkatan kemampuan interaksi sosial secara berkelanjutan pada pra 
siklus 41,6%, siklus I 66,7%, siklus II 75%, dan siklus III 83,3%. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan 
interaksi sosial. Kesimpulan penelitian bahwa kemampuan interaksi sosial dapat 
ditingkatkan melalui metode pembelajaran bermain peran pada anak kelompok B 
di BA Aisyiyah 4 Palur. 
 
 
Kata kunci : metode Bermain Peran, Kemampuan Interaksi Sosial.   
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling 

mendasar menepati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan 

sumber daya manusia. Mengingat anak usia dini, yaitu anak yang berada 

pada rentang usia lahir sampai dengan usia enam tahun merupakan rentang 

usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses pendidikan yang dapat 

mempengarui proses serta hasil pendidikan pada tahap selanjutnya. Itu 

artinya periode ini merupakan periode kondusif untuk 

menuumbuhkembangkan berbagai kemampuan fisiologis, kognitif, bahasa, 

sosial emosional, dan spiritual. 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

Kemampuan anak dalam hubungan sosial dan tolong menolong 

antara anak yang satu dengan yang lain masih kurang. Hal ini dapat dilihat 

dari toleransi anak ketika kekurangan alat belajar yang enggan 

meminjamkan alat belajar/peralatansekolah. Rendahnya kemampuan anak 

dalam berinteraksi sosial dapat diuraikan beberapa faktor yang 

menyebabkan diantaranya metode pembelajaran yang masih monoton, 

atau kurang mengembangkan kemampuan kerja sama, tolong menolong, 

dan toleransi. 

Untuk mengatasi permasalahan kemampuan anak dalam 

berinteraksi sosial diperlukan metode dan gaya belajar anak yang 

menyenangkan dan sesuai dengan kondisi anak. Metode bermain yang 

menyenangkan merupakan metode yang paling tepat dan pas untuk anak 

yaitu dengan metode bermain peran. Melalui metode bermain peran anak-

anak akan terlatih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 
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Selain itu anak terlatih dalam berinteraksi sosial ataupun berhubungan 

dengan teman, guru, ataupun orang dewasa yang ada disekitar anak. 

Metode bermain peran dapt melatih anak untuk berinisiatif dan berkreatif 

mengembangkan ide-ide imajinasinya. 

Metode bermain peran dapat melatih anak untuk berkomunikasi 

dengan teman ataupun guru, selain itu juga dapat melatih kerja sama, 

tolong menolong anak. Kebiasaan anak dalam berinteraksi mempunyai 

andil besar dalam hubungan sosial dengan orang yang ada disekitarnya. 

Ada beberapa metode yang digunakan guru dalam meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak salah satunya metode bermain peran. 

Metode ini megajarkan anak mamainkan peran-peran orang dewasa yang 

pernah dilihat oleh anak dengan menirukan peran-peran tersebut anak akan 

belajar berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya, serta 

melatih anak bergaul, bermain bersama dengan teman. 

Dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti, peneliti 

menggunkan metode penelitian kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak melalui metode 

bermain peran pada anak kelompok B BA Aisyiyah 4 Palur. Peneliti 

mendiskripsikan guna menemukan kelemahan dan kelebihan yang ada 

pada metode bermain peran dan pengaruhnya terhadap kemampuan 

interaksi sosial anak.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di BA 

Aisyiyah 4 Palur yang beralamat di Desa Klaruan RT 02 RW 14 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo pada kelompok B Tahun 

Ajaran 2012/2013.  

Berdasarkan penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan 

rancangan penelitian tindakan kelas, agar dapat menemukan metode/media 

yang cocok untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Peneliti 

menemukan metode/media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 
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interaksi sosial dengan metode bermain peran. Metode bermain peran 

sangat menarik dan menyenangkan dilakukan oleh anak-anak karena 

metode bermain peran dapat melatih anak untuk berinteraksi sosial atau 

berhubungan dengan teman ataupun orang yang ada disekitar anak. Selain 

itu, anak dapat memainkan peran-peran yang sesuai dengan tokoh ataupun 

karakter orang yang dilihatnya. 

Dari penelitian ini, sumber data diperoleh peneliti sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan untuk kelancaran pembelajaran. Adapun 

sumber data penelitian berasal dari anak didik, guru kelas, dan kepala 

sekolah dengan teknik observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang harus 

dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial dengan 

metode bermain peran yaitu anak mampu dan bersedia bermain dengan 

teman sebaya dan orang dewasa, mampu mengajak temannya untuk 

bermain, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, berbagi mainan 

dengan orang lain, serta mampu menjadi pemimpin ketika berbaris dan 

berdo’a. Untuk mengukur tingkat kemampuan anak dalam berinteraksi 

yang sudah dijabarkan dalam indikator, peneliti menggunakan metode 

untuk pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan catatan 

lapangan. 

Dari penelitian diatas, pelaksanaan pembelajaran dengan alokasi 

waktu ± 45 menit, dan pelaksanaan pembelajaran berada di dalam kelas 

dengan guru kelas dan anak didik yang berjumlah 12 anak, yang terdiri 

dari 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan 

data observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Sebelum peneliti 

melakukan tehnik analisis data, peneliti menggunakan alat bantu untuk 

mencatat atau mendapatkan data yang diperlukan berupa instrument 

penelitian yang berisi butir-butir amatan yang akan diamati pada saat 

pelaksanaan tindakan disetiap siklus. Dengan tehnik analisis data yang 

akan dilakukan oleh peneliti dengan cara menghitung skor hasil 
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pengamatan bermain peran, menjumlah skor yang diperoleh masing-

masing anak, menghitung prosentase yang diperoleh dan yang terakhir 

membandingkan rata-rata pencapaian indikator yang ditentukan setiap 

siklus. 

Dari prosedur penelitian yang digunakan oleh peneliti 

menggunakan prosedur penelitian tindakan sumber dari Zainal Aqib 

dengan cara perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan/observasi, dan yang terakhir refleksi dilakukan sampai siklus 

III. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, bahwa 

BA Aisyiyah 4 Palur merupakan sekolah yang berada di bawah naungan 

Persyarikatan Aisyiyah yang beralamat di Desa Klaruan, Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Suasana BA Aisyiyah yang aman dan 

tenang karena berada di tengah lingkungan pedesaan dan jauh dari jalan 

raya membuat proses belajar mengajar setiap harinya menjadi sangat 

kondusif. 

BA Aisyiyah 4 Palur berdiri pada tanggal 1 Januari 1977, mulai 

beroperasi pada tanggal 1 Januari 1977 dengan piagam pendirian No. 

130/W3/PPA/D/TK/1992 dan belum terakreditasi. BA Asyiyah ini berdiri 

di atas tanah wakaf dari warga dan biaya pembangunan gedung berasal 

dari iuran donator serta sumbangan dari warga sekitar. BA Aiyiyah 4 Palur 

memiliki luas tanah 200  dengan luas bangunan 168 . 

Keadaan lingkungan BA Aisyiyah ini sangat mendukung dalam 

proses pembelajaran karena sekolahan ini terletak di tengah pedesaan dan 

berada di lingkungan yang tidak terlalu ramai dan bising. Lokasi BA 

Asyiyah ini sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak. 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada hari Senin, 28 Januari 

2013dengan dimulai refleksi awal dilanjutkan dengan pelaksanaan 

tindakan yang dilakukan pada setiap siklusnya. Obyek peneliti adalah 
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kelompok B di BA Aisyiyah 4 Palur dengan jumlah anak 12 anak. Dari 

kondisi awal sebelum tindakan, guru memulai pembelajaran dengan 

kegiatan berbaris di halaman, dilanjutkan berdo’a di dalam kelas, 

penyampaian apersepsi kegiatan awal dan pemberian tugas. Pada 

pelaksanaan tindakan, guru dan peneliti saling mencari kekurangan yang 

ada pada saat pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada setiap siklus dan 

peningkatan pembelajaran serta media yang digunakan oleh guru dalam 

penyampaian kegiatan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada setiap 

siklus,peneliti menggunakan metode pengumpulan data observasi, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Metode pengumpulan yang pertama 

adalah observasi yaitu peneliti menyampaikan materi kepada anak didik 

sesuai dengan RBP yang sudah dibuat sebelumnya dan mengamati 

kegiatan bermain peran yang dilakukan oleh anak. Yang kedua adalah 

dokumentasi, peneliti mendokumentasikan berupa foto kegiatan anak 

bermain peran, dan yang ketiga adalah catatan lapangan, peneliti mencatat 

kejadian-kejadian yang terjadi diluar rencana. 

Penelitian ini dilaksanakan 3 siklus, masing-masing siklus 3 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu ± 45 menit setiap pertemuan. Setiap 

siklus ada peningkatan hasil yang signifikan, pada pra siklus anak yang 

mencapai ketuntasan 41,6% atau sebanyak 5 anak, siklus I sebesar 66,7% 

atau sebanyak 8 anak, siklus II 75% atau sebanyak 9 anak,dan siklus III 

83,3% atau sebanyak 10 anak . Dari penelitian ini masih ada 2 anak yang 

belum mampu berinteraksi sosial dengan baik dikarenakan anak susah 

diajak untuk bermain dan pendiam.    

Adapun kendala yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini pada 

siklus I masih banyak anak yang belum paham tentang kegiatan bermain 

peran dan banyak anak yang masih ramai sendiri. Pada siklus II anak tidak 

sabar menunggu giliran untuk bermain, dan pada siklus III anak sudah mau 

memainkan peran dengan baik sesuai dengan peran yang dimainkan. 

Meskipun masih ada 2 anak yang belum mampu bermain dengan baik. 
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Adapun hasil kegiatan bermain peran di Kelompok B BA Aisyiyah 4 Palur 

sudah baik dan maksimal. 

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV, 

dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan interaksi sosial anak 

melalui metode bermain peran. Pada survey awal, guru masih monoton 

dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran secara klasikal sehingga 

anak kurang tertarik dan terlihat bosan dan tidak maksimal. Proses 

pembelajaran yang kurang maksimal disebabkan metode atau media yang 

digunakan kurang variatif dan monoton, maka semua itu perlu perbaikan. 

Setelah adanya perbaikan proses pembelajaran meningkat. Peningkatan 

proses pembelajaran ini dapat dilihat dari rata-rata prosentase setiap siklus, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pra siklus mencapai 41,6% atau sebanyak 5 anak. 

2. Siklus I mencapai 66,7% atau sebanyak 8 anak. 

3. Siklus II mencapai 75% atau sebanyak 9 anak. 

4. Siklus III mencapai 83,3% atau sebanyak 10 anak. 

Sesuai indikator keberhasilan yaitu 70% maka penelitian tindakan 

kelas sudah dikatakan berhasil untuk meningkatkan kemampuan interaksi 

sosial melalui metode bermain peran. Metode bermian peran ini dapat 

maksimal karena pelaksanaan bermain peran menggunakan media benda 

nyata, menarik dan variatif sehingga anak merasa tertarik dan senang 

mengikuti kegiatan dengan baik.  
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