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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemampuan sosial merupakan kemampuan manusia dalam menjalin relasi 

dengan orang lain di luar dari diri manusia itu sendiri. Kemampuan sosial di perlukan 

oleh seseorang agar dapat mengelola emosi diri sendiri berkenaan dengan kepedulian 

antar sesama manusia serta kemampuan dalam menjalin relasi dengan teman sebaya 

atau dengan orang dewasa yang ada di lingkungan sekitarnya. Aspek kemampuan 

sosial pada anak usia dini dapat menjadi faktor penentu bagi anak dalam menjalin 

relasi dengan orang lain di kehidupan selanjutnya.  

Adapun kemampuan emosional adalah kemampuan untuk memantau dan 

mengendalikan perasaan diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat menggunakan 

perasaan-perasaan itu untuk  memadukan antara pikiran dengan tindakan. Bagi anak 

usia dini aspek emosi merupakan hal yang sangat penting dan di butuhkan, karena 

dengan emosi anak dapat memusatkan perhatian, dan emosi memberikan kekuatan 

bagi tubuh serta mampu mengatur pikiran untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan 

tindakannya (Wisjnu,2012). 

Goleman (2006) menyatakan bahwa kematangan emosi seorang anak merupakan 

kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan sosialnya. Kecakapan tersebut 

merupakan faktor utama dalam menunjang keberhasilan dalam pergaulan. Goleman 

(2006) juga menyebutkan bahwa salah satu kunci kecakapan sosial adalah seberapa 

baik atau buruk seseorang mengungkapkan perasaan sehingga dapat diketahui bahwa 

kemampuan emosi besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial anak. Anak 

yang dapat mengendalikan diri dan mudah menunjukkan empati dan kasih  sayang 

akan lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya. 

Melihat paparan di paragraf sebelumnya dapat diketahui bahwa perkembangan 

kemampuan sosial-emosional pada anak usia dini penting untuk ditingkatkan, karena 

akan menentukan kehidupan anak selanjutnya, juga berbagai aspek perkembangan 

anak lainnya. Hurlock, mengatakan bahwa lima tahun kehidupan anak merupakan 

dasar perkembangan selanjutnya. Anak yang mengalami masa bahagia yaitu 
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terpenuhinya segala kebutuhan baik fisik maupun psikis diawal, hal ini diramalkan 

anak akan mampu dan mudah untuk meningkatkan perkembangan selanjutnya 

(Suharyani, 2010).  

Permendikbud nomor 137 tahun 2014 mengemukakan tingkat pencapaian 

perkembangan sosial-emosional anak kelompok bermain dengan rentang usia 3-4 

tahun. Tahapan pencapaian perkembangan sosial-emosional untuk anak usia 3-4 

tahun terbagi ke dalam tiga lingkup perkembangan yaitu : (1). Kesadaran diri, (2). 

Tanggung jawab diri dan orang lain, (3). Perilaku prososial.  

Kesadaran diri, meliputi : mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar (misal: 

piknik), meniru apa yang dilakukan orang dewasa, bereaksi terhadap hal-hal yang 

tidak benar (marah bila diganggu), mengatakan perasaan secara verbal. Tanggung 

jawab diri dan orang lain, meliputi : mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa 

bantuan, bersabar menunggu gilira, mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat 

bekerja dalam kelompok, mulai menghargai orang lain, mulai menunjukkan ekspresi 

menyesal ketika melakukan kesalahan. Kemudian perilaku prososial, meliputi :  

membangun kerjasama, memahami adanya perbedaan perasaan (teman takut, saya 

tidak), meminjam dan meminjamkan mainan. 

Mengetahui betapa pentingnya meningkatkan kemampuan sosial-emosional pada 

anak usia dini yang berada di jalur kelompok bermain, penulis memiliki ketertarikan 

dan keinginan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kemampuan sosial-emosional 

pada anak usia dini, yaitu usia Kelompok Bermain 3-4 tahun di KB/TK Xaverius 78, 

Salatiga. Setelah melakukan observasi, penulis melihat bahwa anak Kelompok 

Bermain di Xaverius 78 dapat mengikuti dua perintah atau ajakan untuk berbaris 

dengan rapi, anak-anak memiliki hubungan yang baik dengan guru (akrab), anak-anak 

memberikan respon berupa jawaban ketika guru bertanya. Namun, penulis melihat 

masih banyak lagi aspek sosial emosional pada anak kelompok bermain yang perlu 

ditingkatkan seperti tidak dapat menunggu giliran atau mengantri, kurang dapat 

bekerjasama, tidak mau meminta maaf ketika bersalah, dan kurang menunjukan sikap 

untuk mendengarkan orang lain terutama guru. 

Dengan adanya berbagai pemasalahan kemampuan sosial emosional pada anak 

Kelompok Bermain diatas penulis akan membatasi masalah dengan melihat aspek 
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yang lebih Urgent untuk ditingkatkan yaitu hanya pada tanggung jawab diri dan 

orang lain yang meliputi sikap bersabar menunggu giliran, menghargai orang lain dan 

menunjukan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Penulis juga tertarik 

untuk menggunakan salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan sosial-

emosional anak di atas yaitu dengan menggunakan metode Role Playing. Mulyasa 

(Pujiati, 2013) tentang Peningkatan Ketrampilan Sosial Melalui Metode Bermain 

Peran (role playing), menjelaskan bahwa role playing adalah mengeksplorasi 

hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya dan mendiskusikannya 

sehingga secara bersama-sama dapat mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai, dan 

berbagai strategi pemecahan masalah.  Biasanya anak didik memilih di antara 

beberapa topik yang diberikan kepada anak didik. Naskah pendek yang dibawakan 

biasanya sudah mengandung situasi permasalahan. Sesudah bermain peran 

berlangsung, masing-masing individu mendiskusikan bagaimana perasaan-perasaan 

mereka.  

Alasan penulis memilih metode role playing karena metode ini belum pernah 

digunakan oleh guru Kelompok Bermain di KB/TK Fransiskus Xaverius 78, Salatiga 

sebagai metode untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Berdasarkan 

observasi penulis, anak-anak kelompok bermain belum memiliki kegiatan belajar 

yang dikemas dan disajikan dalam bentuk role playing. Selain itu metode role playing 

juga terbukti sangat berpengaruh dan berguna secara langsung dalam meningkatkan 

kemampuan sosial-emosional anak usia dini. Hal ini terbukti dari beberapa kajian 

penelitian relevan yang telah diperoleh penulis. 

Penelitian ini relevan dengan hasil penelitian Pujiati (2013) yang meneliti tentang 

“Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui Metode Bermain Peran (role playing). 

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa bermain peran yang diterapkan dalam 

pembelajaran memberikan warna lain dalam proses pembelajaran bahasa, terutama 

dalam peningkatan keterampilan sosial anak, ini terbukti efektif dan berdampak 

positif. Kajian penelitian relevan kedua dari Rabiah dan Tamba (2014) yang meneliti 

tentang “Pengaruh Bermain Peran Terhadap Kemampuan Sosial-Emosional Pada 

Anak Usia 5-6 Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Atfhal 5 Mataram” mengatakan 

bahwa terdapat adanya pengaruh role playing (bermain peran) terhadap kemampuan 
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sosial-emosional pada anak. Kajian penelitian relevan ketiga dari Lathifa Wulandari 

dan Dr. Setyowati, M.Pd yang meneliti tentang “Meningkatkan Kemampuan Sosial 

Emosional Anak Melalui Metode Bermain Peran Pada Kelompok B PPT Kuncup 

Harapan Surabaya” juga mengatakan bahwa melalui metode bermain peran dapat 

meningkatkan sosial emosional anak usia dini pada kelompok B PPT Kuncup 

Harapan Surabaya. Kajian penelitian relevan keempat dari Ni Luh Mira Wintari, dkk 

(2015) yang meneliti tentang “Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) 

Berbantuan Media Konkret Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional 

anak”. Hasil akhir dari penelitian tindakan kelas (PTK) ini mengemukakan bahwa 

terjadi peningkatan sosial emosional anak kelompok bermain.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain di KB/TK Fransiskus 

Xaverius belum meningkat dengan baik 

b. Masalah-masalah kemampuan sosial emosional yang terjadi : tidak dapat 

menunggu giliran atau mengantri, kurang dapat bekerjasama, tidak mau 

meminta maaf ketika bersalah, dan kurang menunjukan sikap mendengarkan 

orang lain berbicara terutama guru 

c. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran kurang bervariasi  

d. Belum menggunakan metode role playing dalam proses pembelajaran 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis 

menentukan satu target pencapaian dalam penelitian ini yaitu  dengan penggunaan 

metode role playing diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan sosial 

emosional anak kelompok bermain yang berada dalam rentang usia 3-4 tahun. 

Dengan demikian penulis membuat satu batasan masalah yang spesifik untuk diteliti 

yaitu : Penggunaan metode role playing dalam meningkatkan kemampuan sosial 

emosional anak kelompok bermain usi 3-4 tahun.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah metode role playing dapat meningkatkan kemampuan 

sosial emosional anak di KB Xaverius 78, Salatiga? 

  

1.5 Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan kemampuan sosial-emosional anak melalui metode role 

playing di KB/TK Fransiskus Xaverius 78, Salatiga. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian tindakan kelas ini terbagi dalam dua yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, seperti dibawah ini : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan memperkaya wawasan tentang dunia pendidikan anak usia dini 

terutama dalam meningkatkan kemampuan sosial-emosional anak Kelompok 

Bermain melalui metode role playing. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru 

Memotivasi guru untuk membuat inovasi baru dalam pembelajaran 

melalui penggunaan metode role playing dalam meningkatkan kemampuan 

sosial-emosional anak. 

2. Bagi anak 

Diharapkan kemampuan sosial emosional anak meningkat melalui 

penggunaan metode role playing. 

3. Bagi sekolah 

Diharapkan dapat menggunakan metode role playing sebagai metode 

untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional anak melalui pembelajaran 

di dalam setiap kelas baik itu Kelompok Bermain (KB), kelas TK, maupun 

kelas lain yang terdapat di sekolah tersebut. 


