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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh 

setiap negara didunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau 

tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya 

pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau 

mundur. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan 

mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, 

intelegensi maupun skill. Didalam UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, tercantum bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Menurut Sujiono (2009:2) pendidikan pada masa anak usia dini merupakan 

wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar 

terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan ketrampilan 

pada anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar 
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untuk proses pendidikan selanjutnya. Pendidikan bagi anak usia dini adalah 

pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian 

kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan  ketrampilan 

anak. Sekolah merupakan salah satu sumber pengalaman terbesar pada masa 

kanak-kanak yang mempengaruhi sebagian besar aspek dari perkembangan anak. 

Dalam masa itu, anak dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan 

sosialnya, melatih tubuh dan pikiran mereka serta mempersiapkan diri untuk 

menjalani kehidupan mereka yang akan datang. Pada umumnya pendidikan 

prasekolah akan mempengaruhi pencapaian anak pada pendidikan sekolah dasar 

hingga sekolah lanjutan. 

Dalam Permendiknas No.58 tahun 2009 tentang Standar PAUD pada Tingkat 

Pencapaian Perkembangan terdapat 5 lingkup bidang pengembangan yaitu 

perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, 

perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial 

emosional. Tingkat Pencapaian Perkembanagan disusun berdasarkan kelompok 

usia anak yaitu 0 - <2 tahun, 2 - <4 tahun, 4 - <6 tahun. 

Salah satu bidang pengembangan yang penting untuk dikembangkan adalah 

aspek perkembangan sosial emosional anak, yang meliputi ketrampilan bercakap-

cakap/komunikasi, ketrampilan menjalin hubungan atau persahabatan dengan 

orang lain serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain. 

Agar anak-anak mempunyai kemampuan sosial yang baik, maka sejak kecil 

semestinya kita sudah meneladankan kepada anak-anak untuk bisa menjalin 
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hubungan dengan orang lain. Kita tanamkan dalam diri anak akan pentingnya 

sebuah hubungan yang sehat dengan orang lain, yakni menjalin hubungan tidak 

hanya ketika butuh saja dan ketika sedang tidak butuh lantas cuek terhadap orang 

lain. 

Interaksi anak dengan teman sebayanya dan juga orang lain selain anggota 

keluarga akan mendorong individu untuk berperilaku dengan cara yang dapat 

diterima oleh orang lain. Kemampuan individu untuk beradaptasi  dengan orang 

lain secara umum sering disebut dengan penyesuaian sosial. Beberapa anak yang 

tidak dapat menyesuaikan diri dengan teman-temannya akan sering diejek, 

dimusuhi, tidak diajak bermain dengan teman-temannya, dan akhirnya akan 

mengalami stress. 

 Proses sosialisasi diperlukan untuk mengembangkan sikap atau tingkah laku 

sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat atau di 

lingkungan sekitar. Oleh karena itu ketrampilan sosial perlu diajarkan pada anak 

sedini mungkin, terlebih untuk anak- anak yang mulai memasuki jenjang 

pendidikan prasekolah, baik itu Taman Kanak-kanak (TK) maupun Playgroup.  

Mengajarkan ketrampilan sosial pada anak bukanlah hal yang mudah oleh karena 

itu melalui aktivitas bermain bagi seorang anak memiliki peranan yang cukup 

besar dalam mengembangkan ketrampilan sosialnya sebelum anak mulai 

berteman. Ketika anak mulai masuk lembaga pendidikan prasekolah seperti 

Taman Kanak-kanak (TK) pada tahap inilah anak belajar mengasah ketrampilan 
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sosial dan ketrampilan komunikasi di TK menjadi penting. Anak tidak hanya 

diajak berinteraksi dan berbicara dengan menggunakan bahasa Ibu tetapi harus 

bisa menangkap pembicaraan dengan bahasa Indonesia dengan baik. Pada usia 

lima dan enam tahun anak sudah senang bersosialisasi atau berinteraksi dan 

berbicara untuk dapat mengungkapkan pendapatnya dengan jelas, mereka juga 

senang bermain-main dengan kata-kata. Salah satu metode bermain yang dapat 

mengembangkan ketrampilan sosial anak adalah metode bermain kooperatif. 

Metode bermain kooperatif adalah metode atau strategi pembelajaran gotong 

royong yang konsepnya hampir tidak jauh dengan metode bermain kelompok 

(Yudha dan Rudyanto, 2005: 49). 

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti di TK Pertiwi 

Tanjungsari, secara keseluruhan pembelajaran sudah baik, akan tetapi dalam 

menstimulasi perkembangan sosial anak khususnya dalam berkomunikasi dan 

kerjasama masih perlu variasi dan inovasi metode serta permainan. Hal tersebut 

terlihat pada saat proses pembelajaran berlangsung anak cenderung pasif dan 

kurang mampu mengungkapkan ide atau gagasannya. Pembelajaran sosial 

emosional di TK ini kebanyakan masih disampaikan dalam bentuk materi, baik 

lewat majalah maupun pengarahan guru dalam membenahi tindakan anak dalam 

menghadapi sifat egosentris anak. 

Dunia anak adalah dunia bermain, yaitu dunia yang penuh semangat apabila 

terkait dengan suasana yang menyenangkan. Prinsip bermain sambil belajar 
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sangat berpengaruh  pada perkembangan jiwa anak usia prasekolah. Permainan 

yang melibatkan anak-anak secara kolektif dimaksudkan untuk menguatkan 

kecerdasan sosial anak. Ketika mereka telah terbiasa dengan permainan yang 

dilakukan bersama, maka akan berimplikasi positif terhadap kemantapan 

perkembangan psiko-sosial anak. Oleh karena itu, melalui metode bermain 

kooperatif  khususnya metode bermain peran, guru dapat memanfaatkan dunia 

kepura-puraan anak usia TK, untuk pembelajaran sosialisasi melalui proses 

bermain peran. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

“Metode Bermain Kooperatif” efektif dalam mengembangkan kemampuan 

bersosialisasi anak. Dengan prinsip pembelajaran kooperatif anak akan tertarik 

untuk belajar, karena sistem pembelajaran kooperatif memberi kesempatan pada 

anak untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam menyelesaikan sebuah 

tugas. 

Dengan begitu “Penggunaan Metode Bermain Kooperatif dalam Peningkatan 

Kemampuan Bersosialisasi Anak” sangat efektif, karena di usia ini anak lebih 

senang dan tertarik untuk bermain, salah satunya adalah bermain secara 

berkelompok. Proses pembelajaran di sekolah guru diharapkan mengajarkan nilai-

nilai sportivitas, jujur, kerja sama, dan bertanggung jawab. 
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka identifikasi masalah 

pada penelitian ini adalah 

 1.   Masih rendahnya perilaku sosial anak terhadap sesama. 

2. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi dalam 

mengajarkan ketrampilan sosial pada anak TK. 

C. Pembatasan Masalah  

Untuk mempermudah dan menambah kejelasan dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan 

dibatasi sebagai berikut : 

Penggunaan metode bermain kooperatif dibatasi pada bermain peran makro. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah:  

Apakah efektif penggunaan metode bermain kooperatif terhadap peningkatan 

kemampuan bersosialisasi anak di TK Pertiwi Tanjungsari ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Mengetahui 

efektivitas penggunaan metode bermain koopratif terhadap peningkatan 

kemampuan bersosialisasi anak di TK Pertiwi Tanjungsari”. 

F. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini juga memiliki 

beberapa manfaat diantaranya: 

a.  Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan sosial anak usia dini dengan menggunakan metode bermain 

kooperatif. 

b.  Manfaat praktis 

 1) Bagi Orang tua 

  Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan para orang 

tua tentang pentingnya mengembangkan ketrampilan sosial pada anak. 

 2) Bagi Guru 

  Sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk 

memilih metode yang tepat dalam mengajarkan ketrampilan sosial 

pada anak didiknya. 
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4) Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

  

 

 


