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ABSTRAK 
 
 
 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTERAKSI SOSIAL 
MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE BERMAIN 

PERAN DI KELOMPOK B KB TUNAS MELATI  
PURWOREJO KEDAWUNG SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2013 
  

Ari susanti, A520080112 Program studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 73 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial melalui 
metode bermain peran pada anak Kelompok B Kelompok Bermain Tunas Melati 
Purworejo, Kedawung, Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas. Subyek penelitian ini anak kelompok B berjumlah 11 anak. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data 
diperiksa dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini 
diperoleh sekor kemampuan ineraksi sosial rata-rata yaitu, prasiklus 1,6; siklus I 
2,1; siklus II 2,7; dan siklus III 2,9. Data dianalisis dengan teknik analisis 
interaktif dengan langkah-langkah : pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan prosentase skor 
ketuntasan kemampuan interaksi sosial anak, yakni sebelum tindakan 18% atau 
sebanyak 3 anak, siklus I 45% atau sebanyak 5 anak, siklus II 64% atau sebanyak 
7 anak, dan siklus III 82% atau sebanyak 9 anak. Hasil penelitian di atas dari satu 
tahab ke tahab berikutnya selalu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian 
dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan metode bermain peran dapat 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak Tunas Melati Purworejo 
Kedawung Sragen Tahun Pelajaran 2013. 
 
Kata kunci : Kemampuan interaksi Sosial, metode bermain peran. 
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1. PENDAHULUAN 
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan 

sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. PAUD 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan 
pada jalur formal, nonformal, dan informal. 
 Usia 4-6 tahun merupakan masa peka perkembangan interaksi sosial 
anak,  masa-masa di mana anak menerima berbagai upaya perkembangan 
seluruh potensinya, masa ini merupakan masa awal perkembangan 
kemampuan anak  maka sangat diperlukan kondisi dan stimulus yang 
sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangannya 
tercapai secara opimal.  

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pengajaran yang 
dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar siswa. 
Dan mempunyai tujuan untuk memberikan para siswa pengetahuan, 
konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan dan dapat 
mempermudah anak untuk saling bekerja sama dan berinteraksi. Ciri-ciri 
pembelajaran kooperatif tipe bermain peran adalah  
Siswa dalam kelompok secara bermain menyelesaikan materi belajar 
sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai, Kelompok dibentuk dari siswa 
yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan 
tinggi, sedang dan rendah. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari 
ras, budaya, suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan jender,  
Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari pada masing-masing 
individu. 

Kemampuan interaksi sosial merupakan hal yang sangat penting 
bagi anak usia dini dimana anak mulai belajar untuk bergaul dengan orang 
lain, dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih dewasa yang 
ada disekitar lingkungannya. Peran orang tua dan guru sangat penting dan 
sangat berpengaruh dalam perkembangan interaksi sosial anak karena 
dengan adanya peran orang tua dan guru anak akan memiliki rasa percaya 
diri serta keberanian, kemandirian, maupun  kerja sama yang baik 
sehingga kemampuan  interaksi sosial anak dapat berkembang secara 
normal. Dengan itu guru dapat menanamkan melalui pembelajaran 
kooperatif tipe bermain peran dengan sendirinya anak pun dapat menjalin 
interaksi sosial mereka dengan mudah dan dapat menjalin kerjasama 
dengan teman secar baik dan optimal. 

Bermain peran (role playing) merupakan kegiatan memerankan 
tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak dengan tujuan untuk 
mengembangkan daya khayal (imajinasi) dan  penghayatan terhadap bahan 
pengembangan yang dilaksanakan. Dunia anak adalah dunia bermain, 
melalui kegiatan bermain anak belajar berbagai hal. Bermain merupakan 
bagian yang amat penting dalam tumbuh kembang anak untuk menjadi 
manusia seutuhnya. Karena itu bermain bagi anak adalah  salah satu hak 
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anak yang paling hakiki, melalui pembelajaran kooperatif tipe bermain 
peran ini anak dapat mencapai perkembangan fisik, intelektual, omosi dan 
interaksi sosial.  

Bagi anak-anak kegiatan bermain selalu menyenangkan, dengan 
bermain mereka dapat  mengekspresikan berbagai perasaan  maupun  ide-
ide yang cemerlang  tentang  berbagai  hal,  mereka juga dapat menjelajah 
ke alam imajinasi yang tak terbatas sehingga akan merangsang pula 
perkembangan interaksi sosialnya. Oleh karena itu sebagai guru harus 
memberikan  kesempata seluas-luasnya kepada anak-anak untuk bermain, 
tentunya bermain yang sesuai dengan pilihan mereka sendiri yang bebas 
dari aturan dan paksaan. 

Berdasarkan  kenyataan yang ada di lapangan bahwa di Kelompok 
Bermain Tunas Melati Purworejo kemampuan interaksi sosial anak-anak 
masih kurang hal tersebut ditandai dengan adanya anak yang tidak mau 
bekerjasama, mau menang sendiri, tidak menghargai orang lain tidak 
menunjukkan sikap mandiri, tidak percaya diri. sehingga kemampuan 
interaksi sosialnya kurang berkembang secara optimal. Dalam  mengatasi 
permasalahan tersebut dan untuk menggembangkan interaksi sosial pada 
anak pembelajaran kooperatif  tipe bermain peran akan  memper mudah 
anak dalam berinteraksi sosial. anak dapat saling membantu, saling 
berbagi, mandiri, dan lebih percaya diri, berinteraksi dengan teman 
maupun lingkungan sekolah dan sekitarnya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengunakan Upaya 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial melalui pembelajaran 
kooperatif tipe bermain peran di kelompok B KB Tunas Melati Purworejo 
Kedawung Sragen Tahun 2013. Iteraksi sosial anak dapat meningkat 
secara baik. 

 
2. LANDASAN TEORI 

Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang 
berupa tindakan yang berdasarkan Norma dan nilai sosial yang berlaku 
dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan Norma 
yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik 
jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. 
Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses 
sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Di 
dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari 
hubungan antara satu dengan yang lainnya, akan selalu perlu untuk 
mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi atau pun 
bertukar pikiran. 

Menurut Hurlock, dalam Ali Nugraha (1978:250) mengutarakan 
bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berprilaku 
yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosialisasi adalah kemampuan 
bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai atau harapan sosial. Untuk 
menjadi individu yang mampu bermasyarakat diperlukan tiga proses 
sosialisasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock (1978), yaitu 
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sebagai berikut : (1) Belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat 
diterima masyarakat. (2) Belajar memainkan peran sosial yang ada di 
masyarakat. (3) Mengembangkan sikap/tingkah laku sosial terhadap 
individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. 

Metode bermain peran adalah berperan atau memainkan peranan 
dalam dramatisasi masalah sosial atau psikologis. Bermain peran adalah 
salah satu bentuk permainan pendidikan yang di gunakan untuk 
menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku dan nilai, dengan tujuan untuk 
menghayati perasaan, sudut pandangan dan cara berfikir orang lain 
(Depdikbud, 1964:171). 

Melalui metode bermain peran siswa diajak untuk belajar 
memecahkan masalah pribadi, dengan bantuan kelompok sosial yang 
anggotanya teman-temannya sendiri. Dengan kata lain metode ini 
berupaya membantu individu melalui proses kelompok sosial. Melalui 
bermain peran, para siswa mencoba mengeksploitasi masalah-masalah 
hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya. Hasilnya 
didiskusikan dalam kelas. 

Proses belajar dengan menggunakan metode bermain peran 
diharapkan siswa mampu menghayati tokoh yang dikehendaki, 
keberhasilan siswa dalam menghayati peran itu akan menetukan apakah 
proses  pemahaman, penghargaan dan identifikasi diri terhadap nilai 
berkembang: (Hasan, 1996: 266). 

Bermain peran melatih penguasaan bahasa yang baik dan benar. 
Bermain peran adalah pembelajaran dengan cara seolah-olah berada dalam 
situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep. Untuk 
melakukan pembelajaran bermin peran sebelumnya anak harus memiliki 
pengetahuan awal agar dapat mengetahui karakter dari peran yang 
dimainkannya. Tugas guru selanjutnya adalah memberi penjelasan dan 
penguatan terhadap simulasi yang dilakukan dikaitkan dengan konsep 
yang releven yang sedang dibahas.  

Bermain peran banyak melibatkan anak untuk beraktivitas dalam 
pembelajaran dan akan menciptakan suasana yang menggembirakan 
sehingga anak senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
Dengan demikian kesan yang  didapatkan anak tentang materi yang sedang 
dipelajari akan lebih kuat. 
 Dari penelitian awal yang releven dalam masalah yang diteliti oleh 
Sunarni (2011:57) dalam penelitiannya yang berjudul ”Meningkatkan 
Kemandirian Anak Melalui Bermain Peran” di TK Pertiwi Karanganyar 
Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012 hasil 
dari penelitian sunarni ini bahwa bermain peran dapat meningkatkan 
kemandirian anak di TK Pertiwi Karanganyar kecamatan Plupuh 
Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 Taningsih (2011) dalam penelitiannya yang berjudul ”Meningkatkan  
Ketrampilan  Berbicara Anak Melalui Bermain Peran” di Area Bahasa 
Pada Kelompok TK B Di TKIT lebah Kecil Jakarta Timur Tahun 
Pelajaran 2011 hasil dari penelitian ini menunjukkan melelui bermain 
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peran dapat meningkatkan ketrampilan berbicara pada TK B TKIT Lebah 
Kecil. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui bermain peran 
dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam berbicara. Sehingga penelitian 
ini menggunakan metode bermain peran untuk meningkatkan kemampuan 
interaksi social anak. 
 

3. METODE PENELITIAN 
Dari berbagai jenis penelitian penulis memutuskan menggunakan 

penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian 
tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki/ 
meningkatkan mutu praktik pembelajaran (Suharsimi Arikunto, 2006:58). 
Desain penelitian adalah suatu rangkaian tahap penelitian dari awal sampai 
akhir. Prosedur penelitian ini mencakup tahap-tahap (1) Perencanaan 
tindakan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Pengamatan (observing), (4) 
refleksi. Jenis data pada penelitian ini adalah sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah hasil observasi serta hasil membaca pada setiap 
siklus. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data 
laporan yang telah tersedia. Metode pengumpulan pada penelitian ini 
adalah observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Instrumen pada 
penelitian ini menggunakan pedoman observasi yang prosedurnya ada dua 
yaitu pedoman observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data pada 
penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif dan teknik analisis 
interaktif. Indikator pencapaian keberhasilan penelitian adalah siklus I 
45%, siklus II 64%, siklus III 82%.  

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Untuk membuktikan upaya meningkatkan interaksi social melalui 
pembelajaran kooperatif tipe bermain peran peneliti menggunaka 
prosentase tingkat keberhasilan tindakan guna melihat kemampuan 
interaksi social anak pada pra siklus sampai dengan siklus III, dapat dilihat 
pada hasil amatan berikut: 

 Proses dan Hasil Penelitian secara keseluruhan 
Aspek Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

Metode 
pembelajaran 

Pemberian 
tugas 

- Bercakap-cakap  
- Tanya jawab 
- Demonstrasi  
- Pemberian tugas 

- Bercakap-
cakap 

- Tanya jawab 
- Demonstrasi 
- Pemberian 

tugas 

- Bercakap-
cakap 

- Tanya jawab 
- Demonstrasi 

 Pemberian 
tugas  

Media yang 
digunakan 

Tidak ada - Alat peraga 
imitasi 
 

- Alat peraga 
asli 

 

- Alat peraga 
asli dan 
imitasi 

Tema Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan 
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Proses 
pembelajaran 

- Kegiatan 
awal 

- Inti  
- Penutup  

- Kegiatan Awal 
- Inti 
- Penutup 

- kegiatan awal 
- Inti 
- Penutup 

- kegiatan awal 
- Inti 
- Penutup 

Waktu 
pembelajaran 

120 menit 120 menit 120 menit 120 menit 

Observasi Beberapa anak 
banyak yang 
malu-malu dan 
tidak mau 
memainkan 
perannya dan 
kurang  
percaya diri 
 

Pertemuan pertama 
biasa-biasa saja, 
masih ada beberapa 
anak yang tidak 
aktif dalam 
pembelajaran, pada 
pertemuan kedua 
masih saja ada 
beberapa anak yang 
belum mau 
menyelsaikan tugas 
sendiri, beberapa 
anak masih belum 
mau melakukan 
bermain peran 

Pertemuan 
pertama anak 
sudah aktif 
mengikuti 
kegiatan 
walaupun masih 
ada beberapa 
anak yang pasif  
tetapi pada 
pertemuan 
kedua muncul 
kemampuan 
interaksi sosial 
anak tetapi 
belum maksimal 

Pertemuan 
pertama anak 
antusias dan 
bersemangat 
sekali 
mengikuti 
kegiatan, anak 
sangat antusias 
dan sudah 
mampu 
menyelesaikan 
tugas sendiri, 
kemampuan 
interaksi sosial 
sudah 
meningkat 
dengan hasil 
yang maksimal 

Analisis dan 
refleksi 

 Anak kurang 
tertarik dengan 
pembelajaran 
disebabkan media 
yang digunakan 
kurang menarik 
bagi anak dan guru 
kurang memberi 
motivasi kepada 
anak 
Anak merasa 
bosan dengan 
kegiatan oleh 
karena itu 
diperlukan media 
yang menarik dan 
anak merasa betah 
dikelas 

Anak sudah 
mulai aktif 
mengikuti 
kegiatan karena 
sudah pernah 
melakukan 
kegiatan yang 
sama 
sebelumnya 
Anak belum 
mau ikut dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
bermain peran 
sendiri dan 
menyelesaikan 
tugas yang 
sudah disetting 

Anak sangat 
antusias 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
kooperatif tipe  
bermain peran 
karena media 
yang 
digunakan 
sangat 
membuat anak 
tertarik 
Anak semangat 
sekali 
mengikuti 
kegitan 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
bermain peran 
dan sudah 
melakukan 
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kegiatan 
sendiri dan 
meneyelsaikan 
tugasnya 
sampai selesai 
karena sudah 
merasa senang 
dengan 
kegiatannya 

Prosentase 
rata- rata 

18% 45%  64% 82% 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan 
interaksi sosial anak sebelum tindakan sampai dengan siklus III 
menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan 18%, siklus I sebesar 45%, 
siklus II sebesar 64%, siklus III mencapai 82%. Berdasarkan analisis yang 
dilakukan oleh peneliti bahwa kemampuan interaksi sosial anak dapat 
ditingkatkan melalui metode  bermain peran. 

 
5. KESIMPULAN 

 Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Dapat Diperoleh Bahwa 
kemampuan interaksi sosial anak melalui pembelajaran kooperaktif tipe 
bermain peran dapat meningkata. Agar metode bermain peran dapat 
optimal guru bisa menggunakan alat peraga yang asli atau sama, hal ini 
dapat memotivasi anak untuk lebih aktif dalam berinteraksi dengan teman 
dan anak akan lebih antusias dalam bermain peran dan belajar. 
Peningkatan kemampuan interaksi sosial melalui pembelajaran kooperatif 
tipe bermain peran. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase 
kemampuan anak dari sebelum tindakan sampai dengan Siklus III Yakni 
Sebelum Tindakan Anak Sebesar 18%, Peningkatan kemampuan interaksi 
sosial siklus I mencapai 45%, peningkatan kemampuan interaksi sosial 
Pada Siklus II Mencapai 64% Dan peningkatan kemampuan interaksi 
sosial anak pada Siklus III Mencapai 82% . 

 
6. SARAN 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan 
diatas, maka dalam usaha untuk peningkatan kemampuan interaksi social 
melalui pembelajaran kooperatif tipe bermain peran diajukan sejumlah 
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saran. Saran tersebut ditujukan kepada guru kelas, orang tua dan peneliti 
berikutnya. 
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