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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling 

mendasar menempati 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 menumbuhkembangkan 

berbagai kemampuan fisiologis, kognitif, bahasa, sosio 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. 

Tujuan diselenggarakan pendidikan anak usia dini yaitu membentuk 

anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang 

optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di 
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masa dewasa, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar 

(akademik) di sekolah serta mengembangkan aspek pengembangan kognitif, 

sosial, bahasa, fisik motorik, dan nilai agama moral. 

Dari kelima aspek pengembangan tersebut salah satunya 

pengembangan sosial. Pengembangan sosial salah satu tujuannya yaitu 

mengembangkan kemampuan sosial, atau kemampuan berkomunikasi. 

Interaksi terjadi karena ada hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, 

sehingga interaksi sangat penting dilakukan untuk mengetahui, memahami 

maksud, dan tujuan orang lain.   

Melalui interaksi sosial maka kemampuan simpati, kerja sama, dan 

komunikasi anak dapat terasah. Kemampuan interaksi sosial anak menurut 

Permendiknas No.58 tahun 2009 diantaranya anak mampu bersikap 

kooperatif, dan bekerjama sama dalam menyelesaikan tugas. 

Realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan dalam 

berinteraksi sosial anak masih rendah. Hal ini dilihat ketika anak bermain baik 

di dalam ataupun di luar kelas. Masih banyak anak yang bermain secara 

individu. Begitu juga permasalahan yang ada di BA Aisyiyah 4 Palur sebagian 

besar anak menunjukkan kurangnya kerja sama dalam menyelesaikan tugas, 

seringnya anak bermain sendiri dengan  mainan yang dibawanya dari rumah. 

Selain itu, 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/peralatan 
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sekolah. Melihat permasalahan tersebut dapat disimpulkan kemampuan 

berinteraksi sosial anak di BA Aisyiyah 4 Palur masih rendah. 

Dari permasalahan rendahnya kemampuan interaksi sosial anak 

tersebut dapat diuraikan beberapa faktor yang menyebabkan diantaranya 

metode pembelajaran yang dipakai guru masih monoton, atau kurang 

mengembangkan kemampuan kerja sama, tolong menolong, dan toleransi. 

Media pembelajaran hanya terpacu dengan lembar kerja anak yang 

menekankan pada pemberian tugas sehingga anak cepat merasa bosan dan 

jenuh. Terkadang guru dalam menyampaikan materi masih menggunakan 

metode ceramah, hal ini yang membuat anak merasa cepat bosan dan jenuh. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka peneliti akan 

menerapkan kegiatan permainan bermain peran. Melalui metode bermain 

peran anak-anak akan terlatih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan 

bersama. Selain itu anak terlatih dalam berinteraksi sosial ataupun 

berhubungan dengan teman, guru ataupun orang dewasa yang ada disekitar 

anak. Selain itu, alasan peneliti menggunakan permainan tersebut, metode 

bermain peran dapat melatih anak untuk berinisiatif dan berkreatif 

mengembangkan ide-ide imajinasinya. Metode bermain peran dapat melatih 

anak untuk berkomunikasi dengan teman  atupun dengan guru, selain itu juga 

dapat melatih kerja sama, tolong menolong anak. Melalui kegiatan bermain 

ini, anak bisa mencapai perkembangan fisik, intelektual, emosi dan sosial. 

Pengertian aktivitas bermain tidak sama dengan aktivitas lainnya seperti 

belajar, mandi, makan atau tidur. Namun dalam bermain sebenarnya anak 
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sedang belajar. Proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan 

dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki 

kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak 

untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Sesuai 

dengan prinsip pendidikan anak usia dini yaitu belajar sambil bermain dan 

bermain seraya belajar. 

Sebagai pendidik anak usia dini kita harus memberikan metode  

pembelajaran yang menyenangkan dan variatif supaya anak dalam belajar 

tidak terasa membosankan. Model pembelajaran yang menyenangkan bagi 

anak adalah bermain. Melalui kegiatan bermain, anak akan belajar mengenali 

diri dan dunia sekitarnya melalui eksplorasi dan meneliti berbagai hal yang 

dilihat, didengarkan dan dirasakan. Bermain tentu menyenangkan dan suatu 

hal yang sangat menggembirakan bagi anak karena anak menemukan dunia 

mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan stimulasi-stimulasi yang 

mampu mengoptimalkan seluruh aspek tersebut agar seorang anak mampu 

menjadi pribadi yang matang, bertanggung jawab,dan mampu menghadapi 

segala permasalahan dalam hidupnya. Salah satu cara mengoptimalkan 

kemampuan kognitif, fisik, motorik, dan psikososial seorang anak adalah 

dengan menstimulasinya. Salah satu alat atau sarana menstimulasinya adalah 

dengan mainan atau permainan. 

Kemampuan anak dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya 

ataupun dengan orang dewasa yang ada disekitar anak perlu dikembangkan. 

Hal ini untuk mengembangkan rasa peduli ataupun rasa sayang terhadap 
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teman, menunjukkan sikap sosial terhadap teman dapat dikembangkan melalui 

kegiatan permainan yang dapat meningkatkan kemampuan interaksi sosial. 

Dalam kegiatan bermain akan terjadi interaksi atau hubungan komunikasi 

antara teman dengan teman ataupun dengan orang dewasa yang ada 

disekitarnya. Selain itu sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya 

membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Hubungan ini terjadi karena 

manusia membutuhkan manusia lainnya. Hal ini membuat manusia cenderung 

untuk melayani kebutuhan manusia lainnya. Selain demi kepentingan pribadi, 

kecenderungan ini untuk menciptakan komunikasi atau hubungan dua arah 

melalui proses interaksi sosial.  

Kegiatan pembelajaran memerlukan metode dan media yang bervariasi 

agar anak tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. Salah satu metode untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak melalui kegiatan permainan. 

Dalam kegiatan permainan ini diharapkan akan terjadi proses interaksi atau 

hubungan komunikasi antara anak dengan anak ataupun anak dengan guru. 

Oleh karena itu interaksi diperlukan dalam pembelajaran agar tercipta suasana 

yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sehingga 

pembelajaran akan terasa menyenangkan dan berarti untuk anak usia dini. 

Selain itu guru dapat memberikan stimulus pada anak yang bervariasi melalui 

kegiatan bermain. Kegiatan bermain menberikan arti yang sangat penting bagi 

anak khususnya anak usia dini, melalui bermain anak akan belajar berinteraksi 

atau berhubungan dengan teman ataupun dengan orang lain. Oleh karena itu 

interaksi diperlukan dalam pembelajaran agar tercipta suasana yang 

menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan 



6 
 

berinteraksi dengan teman yang lain, anak akan mulai mengenal adanya 

perbedaan pola berpikir dan anak akan belajar memahami adanya orang lain 

yang ada disekitarnya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memilih judul “Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Anak Melalui Metode Bermain 

Peran Kelompok B di BA Aisyiyah 4 Palur Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pembatasan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Kemampuan yang akan dikembangkan hanya terbatas pada kemampuan 

interaksi  sosial. 

2. Metode yang digunakan adalah metode bermain peran. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

“Apakah melalui Metode Bermain Peran dapat Meningkatkan Kemampuan 

Interaksi Sosial Anak kelompok B di BA Aisyiyah 4 Palur Tahun Ajaran 

2012/2013?’’ 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak di BA Aisyiyah 4 Palur. 

 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan interaksi sosial melalui metode bermain peran 

pada kelompok B di BA Aisyiyah 4 Palur. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan anak usia 

dini. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan kepada lembaga pendidikan tentang manfaat bermain peran 

dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada guru PAUD dalam meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak. 
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b. Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan 

pemahaman bagi orang tua mengenai cara meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak. 

c. Memberikan masukan kepada pemerhati pendidikan anak usia dini 

supaya dapat memberikan stimulasi permainan yang tepat sesuai 

tahap kemampuan anak. 


