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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

 Dalam UU No. 23 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya 

pembinaan yang ditujukan untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 butir 14). 

 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.  
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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 
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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 

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 
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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 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang 

terdapat di kelompok B KB Tunas Melati, Purworejo, Kedawung, Sragen 

yang perlu untuk diteliti dan dipecahkan sebagai berikut: 

1. Dalam Pembelajaran dikelas belum bisa meningkatkan interaksi social 

anak, dikarenakan media yang digunakan belum bisa menarik perhatian 

anak. 

2. Kurangnya anak untuk berkomunikasi dengan teman sekelas. Dengan 

metode pembelajaran kooperatif tipe bermain peran dapat meningkatakan  

kemampuan  interaksi sosial anak. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan masalah yang diteliti tidak 

terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut :  

1. Masalah yang diteliti terbatas pada peningkatan kemampuan 

interaksi sosial kelompok B KB Tunas Melati Purworejo, 

Kedawung, Sragen. 

2. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe bermain peran. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah melalui pembelajaran kooperatif tipe bermain peran dapat 

meningkatkan kemampuan interaksi social anak di kelompok B KB 

Tunas Melati Purworejo, Kedawung, Sragen. 

 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan dalam kegiatan 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan umum  

Untuk meningkatkan kemampuan interaksi social anak di kelompok B 

KB Tunas Melati Purworejo, Kedawung, Sragen. 

2. Tujuan khusus 
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Untuk mengetahui peningkatan kemampuan interaksi social melalui 

pembelajaran kooperatif tipe bermain peran di kelompok B KB Tunas 

Melati Purworejo, Kedawung, Sragen. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap 

interaksi sosial anak di kelompok B KB Tunas Melati, Purworejo, Kedawung, 

Sragen diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian 

ilmiah, terutama pada bidang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

khususnya kemampuan interaksi sosial anak usia dini. 

b. Sebagai acuan pembelajaran kooperatif tipe bermain peran 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memberikan kemudahan siswa dalam mengemukakan ide dan 

berinteraksi sosial dalam pembelajaran kooperatif tipe bermain peran 

b. Bagi Guru 

Meningkatkan kemampuan Guru dalam mengelola kelas 

c. Bagi Sekolah 
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Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan   inovasi 

pembelajaran bagi para guru lainnya. 

 

 

 


