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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.1 Hasil Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelompok bermain pada KB/TK 

Fransiskus Xaverius 78 Salatiga. Lokasi sekolah cukup strategis karena berada 

didekat perkotaan salatiga dan berdekatan dengan lembaga sekolah lainnya yaitu 

SDN. KB/TK Marsudirini Xaverius 78 Salatiga mempunyai kelas Kelompok Bermain 

yang berjumlah 12 anak terdiri dari 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Sebelum 

melaksanakan penelitian tindakan kelas ini penulis terlebih dahulu melakukan 

observasi untuk mengetahui perkembangan kemampuan aosial emosional anak ketika 

berada dalam lingkungan sekolah, belajar dan bermain bersama dengan teman yang 

lain. Ruang kelas kelompok bermain cukup luas dan tertata rapi dilengkapi dengan 

bermacam-macam mainan dan alat peraga edukatif untuk anak. meja dan kursi juga 

didesain untuk anak atau sesuai ukuran anak dan warna yang berupa pelangi sehingga 

kelas kelompok bermain cukup rame dan suasana lebih hidup dan menyenangkan.  

 

1.1.1 Kondisi Awal Prasiklus 

Sebelum melakukan siklus atau tindakan untuk anak penulis terlebih 

dahulu mengambil data awal tentang kemampuan sosial emosional anak 

kelompok bermain. Pengambilan data kemampuan sosial emosional anak 

yaitu dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disusun 

oleh penulis sendiri dan kemudian peneulis melakukan wawancara non 

sistematis terhadap guru sebagai pelengkap data kemampuan sosial emosional 

anak. Tindakan ini diperlukan sehingga penulis dapat mengukur sejauh mana 

tingkat keberhasilan penelitian tindakan kelas ini. Data hasil obesrvasi 

kemampuan Sosial Emosional anak pada Kelompok Bermain di  KB/TK 

Marsudirini Xaverius 78 Salatiga, tersaji dalm tabel berikut ini : 
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 Tabel 4.1 Kondisi Awal kemampuan Sosial Emosional Anak 

No 
Nama 

Anak 

Anak dapat bersabar 

menunggu 

giliran/mengantri 

Anak dapat 

menunjukan sikap 

mau mendengarkan 

orang lain berbicara 

 

Anak dapat 

menunjukan sikap 

minta maaf ketika 

bersalah 

Skor 

Total 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 

1 Ael Ѵ   Ѵ   Ѵ   9 

2 Al   Ѵ   Ѵ   Ѵ 3 

3 Alo   Ѵ   Ѵ  Ѵ  4 

4 Did Ѵ      Ѵ   Ѵ      5 

5 Gig  Ѵ   Ѵ    Ѵ 5 

6 Jen Ѵ   Ѵ    Ѵ  8 

7 Juj  Ѵ    Ѵ   Ѵ 4 

8 Jun   Ѵ   Ѵ  Ѵ  4 

9 Key  Ѵ    Ѵ   Ѵ 4 

10 Mik Ѵ   Ѵ   Ѵ   9 

11 Ola  Ѵ   Ѵ    Ѵ 5 

12 Van Ѵ   Ѵ    Ѵ  8 

Jumlah Total 5 4 3 4 2 6 2 4 6 68 

Persentase (%) 42% 33% 25% 33% 17% 50% 17% 33% 50% 62.96 
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   Tabel 4.2 Skor Nilai dan Keterangan Kondisi Awal Kemampuan Sosial Emosional Anak 

No. Nama Anak Skor Nilai Keterangan  

1. Ael 9 BSB 

2. Al 3 BB 

3. Alo 4 BB 

4. Did 5 BSH 

5. Gig 5 BSH 

6. Jen 8 BSB 

7. Juj 4 BB 

8. Jun 4 BB 

9. Key 4 BB 

10. Mik 9 BSB 

11. Ola 5 BSH 

12. Van 8 BSB 

 Jumlah skor nilai 68  

 Persentase 62.96  

 

         Tabel 4.3 Kriteria, Frekuensi dan Persentase Kemampuan Sosial Emosional Anak 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil data kemampuan sosial emosional anak saat 

pratindakan yang terdapat pada tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 diketahui bahwa terdapat 

4 anak atau 33% yang mempunyai kemampuan sosial emosional yang 

berkembang snagat baik (BSB), kemudian 3 anak atau 25% yang kemampuan 

Kriteria Frekuensi Persentase  

BSB 4 33% 

BSH 3 25% 

BB 5 42% 

Total 12 100 
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sosial emosionalnya termasuk dalam kategori berkembang sesuai harapan 

(BSH) dan terdapat 5 anak atau 42% yang kemampuan sosial emosionalnya 

belum berkembang (BB). Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

kemampuan sosial emosional anak di KB/TK Fransiskus Xaverius 78 Salatiga 

belum berkembang dengan baik. Semua aspek perkembangan anak pada 

dasarnya berkembang atau meningkat melalui proses atau pembiasaan. 

Namun penulis berkeinginan untuk mencoba menggunakan role playing 

sebagai sebuah stimulasi untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional 

anak. 

 

            

Gambar 4.1 Diagram Kemampuan Sosial Emosional Anak Pratindakan 

 

1.1.2 Deskripsi Hasil Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I  

Tahap perencanaan tindakan pada siklus 1 diawali dengan 

membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Penulis membuat sebuah 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sebagai berikut ini :  
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1) menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang menjadi acuan bagi 

penulis dalam melaksanakan proses belajar mengajar atau penelitian 

2) Penulis mempersiapkan alur cerita yang akan digunakan sebagai 

pendukung dari kegiatan role playing yang dilakukan anak. Cerita 

dibuat berdasarkan tema sekolah pada minggu ini yaitu Binatang.  

3) Mempersiapkan media yang akan digunakan untuk mendukung 

kegiatan role playing anak. Penulis membuat beberapa media yaitu 

berupa gambar anak-anak yang sedang mengantri, gambar anak-anak 

yang sedang mendengarkan orang lain berbicara dan gambar anak 

sedang minta maaf. 

4) Menyusun lembar observasi tentang kegiatan kemampuan sosial 

emosional anak melalui role playing yang berisi aspek-aspek penilaian 

yang meliputi anak dapat menunjukan sikap sabar menunggu giliran 

atau mengantri, anak dapat menunjukan sikap mau mendengarkan 

orang lain berbicara, dan anak dapat minta maaf ketika berbuat salah. 

5) Menyiapkan lembar catatan lapangan yang akan digunakan untuk 

mencatat setiap data atau kejadian yang terjadi yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi sehingga penulis dapat memperoleh data 

secara objektif  

 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilakukan sebanyak tiga kali 

pertemuan dan tiga kali perlakuan. Pada tahap ini penulis juga meminta 

partisipasi guru kelas untuk membantu observasi guna mengambil nilai 

setiap kemampuan sosial emosional anak pada kelompok bermain melalui 

role playing di KB/TK Fransiskus Xaverius 78 Salatiga. Pemberian 

tindakan pada anak dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan harian 

(RKH) yang telah disiapkan dan di susun oleh penulis. Penjabaran dari 

setiap tindakan pada tahap siklus 1 adalah sebagai berikut :  
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1) Pertemuan Pertama Siklus I 

Pertemuan pertama siklus 1 dilaksanakan pada hari Senin, 20 

November 2017 dengan tema binatang. Sebelum pelaksanaan role 

playing penulis mempersiapkan segala alat dan bahan yang akan 

digunakan guna mendukung kegiatan role playing dalam 

meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Judul cerita yang 

digunakan adalah “Pesta Raja Harimau”. Dalam cerita pertama ini 

bercerita tentang Harimau (Raja) yang mengadakan pesta dan 

mengundang rakyat. Dalam role playing ini penulis juga ikut terlibat 

dan mengambil peran yaitu sebagai raja harimau, tujuannya adalah 

agar penulis dapat mengontrol kondisi kelas.  

Adapun struktur kegiatan role playing dalam pertemuan pertama 

siklus 1 ini terbagi dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup, seperti dibawah ini :   

a) Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan awal anak diminta untuk membuat lingkaran 

kemudian penulis mengawali dengan memberi salam, dan 

bernyanyi bersama. Penulis menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan oleh anak dan penulis memperlihatkan gambar kartun 

anak-anak sedang mengantri, gambar anak-anak sedang 

mendengarkan guru berbicara dan gambar anak minta maaf ketika 

berbuat salah. Tujuan dari gambar tersebut adalah untuk 

memberikan contoh kepada anak tentang bagaimana sikap 

mengantri, mendengarkan orang lain berbicara dan minta maaf 

ketika berbuat salah  

b) Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti ini penulis terlebih dahulu memberikan contoh 

atau memperagakan pada anak tentang bagaimana melakukan role 

playing dengan tujuan agar anak lebih mudah memahami dan 

melakukan role playing. setelah itu penulis mengajak anak berdiri 

kemudian penulis mulai bercerita tentang “Pesta Raja Harimau”. 
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Anak-anak mulai berperan atau melakukan role playing dengan 

mengikuti alur cerita yang sedang diceritakan oleh penulis. 

c) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup dilakukan dengan duduk melingkar kemudian 

penulis menanyakan bagaimana perasaan anak ketika melakukan 

role playing, dan penulis juga bertanya tentang alur cerita yang di 

role playing-kan. 

Penulis mendapatkan beberapa catatan yang tidak tercantum dalam 

lembar observasi atau yang disebut sebagai catatan lapangan. Adapun 

catatan lapangan pada pertemuan pertama dalam siklus I yaitu seorang 

anak bernama Juj datang dengan menangis di kelas lalu seorang anak 

bernamal Ael yang melihat si Juj menangis langsung mendekati dan Ael 

menenangkan Juj agar tidak menangis. Ael mengingatkan Juj untuk 

berhenti menangis dan harus mendengarkan guru karena sebentar lagi 

akan ada kegiatan bermain. Juj secara spontan melihat penulis dan penulis 

langsung menenangkan Juj bahwa yang dikatakan Ael benar, yaitu anak-

anak dan penulis akan bermain bersama. Juj mulai berhenti menangis dan 

juga anak-anak yang lain semakin antusias untuk mendengarkan penulis. 

Setelah itu kegiatan role playing  mulai dilakukan. Pada pertemuan 

pertama ini beberapa anak memiliki ketertarikan yang besar untuk 

kegiatan role playing namun ada juga beberapa anak yaitu Gig dan Al 

yang hanya melihat penulis dan berdiam ditempat. Namun berkat penulis 

yang membujuk dan juga atas bantuan guru kelas pada akhirnya semua 

mau melakukan role playing. 

 

2) Pertemuan Kedua Siklus I 

Pertemuan kedua pada siklus 1 dilaksanakan pada hari Selasa, 22 

November 2017. Sebelum melaksanakan kegiatan role playing penulis 

terlebih dahulu mempersiapkan semua alat dan bahan yang akan 

digunakan guna mendukung terlaksananya kegiatan role playing. Pada 
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pertemuan kedua siklus 1. Adapun  media yang digunakan adalah 

masih tetap berupa gambar anak-anak yang sedang mengantri, gambar 

anak-anak yang sedang mendengarkan orang lain berbicara dan 

gambar anak sedang minta maaf. Cerita yang akan digunakan sebagai 

jembatan untuk plaksanaan role playing kedua adalah Kucing dan 

Tikus.  

Adapun struktur kegiatan role playing dalam pertemuan kedua 

siklus 1 ini terbagi dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup, seperti dibawah ini :  

a) Kegiatan awal 

Dalam kegiatan awal anak membuat lingkaran kemudian penulis 

mengawali dengan memberi salam, dan bernyanyi bersama. 

Penulis menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak dan 

penulis memperlihatkan gambar kartun anak-anak sedang 

mengantri, gambar anak-anak sedang mendengarkan guru 

berbicara dan gambar anak minta maaf ketika berbuat salah. 

Tujuan dari gambar tersebut adalah untuk memberikan contoh 

kepada anak tentang bagaimana sikap mengantri, mendengarkan 

orang lain berbicara dan minta maaf ketika berbuat salah  

b) Kegiatan inti  

Dalam kegiatan inti ini penulis terlebih dahulu memberikan contoh 

atau memperagakan pada anak tentang bagaimana melakukan role 

playing dengan tujuan agar anak lebih mudah memahami dan 

melakukan role playing. setelah itu penulis mengajak anak berdiri 

kemudian penulis mulai bercerita tentang “Kucing dan Tikus”. 

Anak-anak mulai berperan atau melakukan role playing dengan 

mengikuti alur cerita yang sedang diceritakan oleh penulis.  

c) Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dilakukan dengan duduk melingkar kemudian 

penulis menanyakan bagaimana perasaan anak ketika melakukan 
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role playing, dan penulis juga bertanya tentang alur cerita yang di 

role playing-kan. 

 

Pada pertemuan kedua dalam siklus I ini penulis mendapatkan 

beberapa catatan lapangan yaitu ketika melakukan kegiatan role playing 

dan ada sesi dimana anak-anak harus belajar minta maaf kepada teman, 

terdapat satu anak bernama Did yang bertanya kepada penulis kenapa 

harus minta maaf dan penulis menjelaskan bahwa setiap orang harus minta 

maaf ketika melakukan kesalahan contohnya ketika Did menjatuhkan 

barang teman maka Did harus minta maaf kepada teman yang memiliki 

barang tersebut karena Did salah meskipun tidak sengaja. Namun 

meskipun penulis sudah mencoba mengajak dan menjelaskan kepada Did 

namun tetap saja  Did tidak mau melakukannya.  

 

3) Pertemuan Ketiga Siklus I 

Pertemuan ketiga kembali dilakukan pada hari Rabu, 24 November 

2017 sebagai penutup dari siklus 1. Penulis mempersiapkan semua alat 

dan bahan yang akan digunakan selama melakukan role playing. 

Dalam pertemuan ketiga ini penulis menggunakan media yang sama 

seperti pada pertemuan pertama dan kedua yaitu berupa gambar anak-

anak yang sedang mengantri, gambar anak-anak yang sedang 

mendengarkan orang lain berbicara dan gambar anak sedang minta 

maaf. Adapun cerita yang akan digunakan untuk mendukung 

terlaksanya kegiatan role playing adalah berjudul Si Semut.  

Adapun struktur kegiatan role playing dalam pertemuan ketiga 

pada siklus 1 ini terbagi dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup, seperti dibawah ini :  

a) Kegiatan Awal 

Dalam kegiatan awal anak membuat lingkaran kemudian penulis 

mengawali dengan memberi salam, dan bernyanyi bersama. 
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Penulis menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak dan 

penulis memperlihatkan gambar kartun anak-anak sedang 

mengantri, gambar anak-anak sedang mendengarkan guru 

berbicara dan gambar anak minta maaf ketika berbuat salah. 

Tujuan dari gambar tersebut adalah untuk memberikan contoh 

kepada anak tentang bagaimana sikap mengantri, mendengarkan 

orang lain berbicara dan minta maaf ketika berbuat salah. 

b) Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti ini penulis terlebih dahulu memberikan 

contoh atau memperagakan pada anak tentang bagaimana 

melakukan role playing dengan tujuan agar anak lebih mudah 

memahami dan melakukan role playing. setelah itu penulis 

mengajak anak berdiri kemudian penulis mulai bercerita tentang 

“Si Semut”. Anak-anak mulai berperan atau melakukan role 

playing dengan mengikuti alur cerita yang sedang diceritakan 

oleh penulis.  

c) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup dilakukan dengan duduk melingkar kemudian 

penulis menanyakan bagaimana perasaan anak ketika melakukan 

role playing, dan penulis juga bertanya tentang alur cerita yang 

di role playing-kan. 

Catatan lapangan pada pertemuan ketiga dalam siklus I ini adalah 

penulis mendapatkan satu anak bernama Alo yang sangat mengerti 

bagaimana cara minta maaf yang benar. Alo termasuk anak yang cukup 

aktif dikelas dan terkesan kurang memperhatikan ketika ada orang lain 

sedang berbicara. Namun penulis melihat bahwa beberapa kali Alo 

melakukan kesalahan yang tidak disengaja seperti menendang mainan 

teman dan menumpahkan air, tanpa diingatkan oleh penulis dan juga guru 

kelas Alo langsung menjulurkan tangan kanannya dan mengatakan “Saya 

minta maaf”.  
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c. Evaluasi Siklus I 

Kegiatan role playing yang telah dilakukan pada pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga telah diperoleh hasil data berkaitan dengan 

kemampuan sosial emosional anak dengan kriteria berapa anak yang 

masuk dalam kategori berkembang sangat baik (BSB), berkembang sesuai 

harapan (BSH) dan belum berkembang (BB).  

Hasil kemampuan sosial emosional pada anak kelompok bermain 

melalui role playing di KB/TK Fransiskus Xaverius 78 Salatiga pada 

pertemuan pertama, kedua dan ketiga tertera dalam tabel 4.4 dibawah ini :  

 Tabel 4.4 Hasil Observasi Kemampuan Sosial Emosional Anak Pada Siklus I 

No 
Nama 

Anak 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria 

1 Ael 9 BSB 9 BSB 9 BSB 

2 Al 3 BB 4 BSH 4 BB 

3 Alo 5 BSH 5 BSH 7 BSB 

4 Did 5 BSH 6 BSH 6 BSH 

5 Gig 5 BSH 7 BSB 5 BSH 

6 Jen 8 BSB 9 BSB 9 BSB 

7 Juj 4 BB 4 BB 4 BB 

8 Jun 5 BSH 5 BSH 5 BSH 

9 Key 4 BB 4 BB 6 BSH 

10 Mik 9 BSB 9 BSB 9 BSB 

11 Ola 5 BSH 8 BSB 8 BSB 

12 Van 8 BSB 9 BSB 9 BSB 

Jumlah Skor 70 79 81 

Presentase 64.81 73.14 75 
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Tabel 4.5 Peningkatan Kemampuan Sosial Emosional Anak Setiap Pertemuan  

Pada Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terjadi adanya 

peningkatan kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain 

melalui metode role playing. Data yang diperoleh dapat dilihat bahwa 

terjadi adanya peningkatan pada setiap pertemuan pada siklus 1 apabila 

dibandingkan dengan perolehan data pada saat pratindakan. Untuk 

perolehan data saat pratindakan dan setelah tindakan siklus 1 dapat dilihat 

dalam tabel 4.6 dan 4.7 dibawah ini : 

Tabel 4.6 Perbandingan Kemampuan Sosial Emosional Anak pada Pratindakan dan 

Tindakan Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria P1 P2 P3 

 F % F % F % 

BSB 4 33 6 50 6 50 

BSH 5 42 4 33 4 33 

BB 3 25 2 17 2 17 

Total 12 100 12 100 12 100 

Kriteria Pratindakan Siklus 1 

 F Prosentase F Prosentase 

BSB 4 33% 6 50% 

BSH 3 25% 4 33% 

BB 5 42% 2 17% 

Total 12 100% 12 100% 
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Tabel 4.7 Skor Total dan Persentase Kemampuan Sosial Emosional Anak Pratindakan dan 

Tindakan Siklus I 

Keterangan Pratindakan Siklus I 

Skor Total 68 81 

   

Persentase (%) 62.96 75 

 

      

Gambar 4.2 Diagram Perbandingan Kemampuan Sosial Emosional Anak  

Pratindakan dan Siklus I 

 

d. Refleksi Tindakan Siklus I 

Refleksi dalam penelitian ini adalah evaluasi pembelajaran pada 

tindakan satu di siklus1. Kegiatan yang dilakukan akan dijadikan sebagai 

pijakan dalam melakukan kegiatan pada tindakan di siklus II. Peneliti 

menganalisis hal-hal yang menjadi masalah ataupun kendala pada 

pelaksaan tindakan di siklus I. 
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Berdasarkan pengamatan dan analisis pada siklus I ditemukan beberapa 

masalah yang dihadapi pada pembelajaran siklus I, antara lain adalah 

sebagai berikut ini : 

1) Penulis mengalami kesulitan dalam menyampaikan atau menjelaskan 

kegiatan pada anak karena suara yang kurang keras 

2) Penulis belum sepenuhnya menjelaskan dengan baik pada anak 

sehingga beberapa anak masih mengalami kesulitan dalam memahami 

yang dimaksud oleh penulis  

3) Media yang digunakan kurang bervariasi sehingga rasa ingin tahu dan 

antusias anak menjadi kurang dalam melakukan kegiatan role playing. 

4) Pada saat role playing masih ada anak yang cenderung bermain 

bersama dengan teman yang sama, contohnya anak laki-laki dengan 

laki-laki atau anak perempuan dengan perempuan, jadi anak-anak 

belum berbaur semuanya. 

 

Pelaksanaan tindakan siklus I diketahui bahwa terdapat banyak 

kekurangan sehingga perlu dilakukan perbaikan tindakan agar dapat 

terjadi peningkatan yang signifikan pada kemampuan sosial emosional 

anak pada tindakan siklus II. Penulis kembali menyusun rencana atau 

langkah-langkah perbaikan role playing dalam meningkatkan kemampuan 

sosial emosional anak yang dapat digunakan untuk keberhasilan pada 

siklus II.  Adapun langkah-langkah perbaikan pelaksanaan role playing 

yang telah disusun oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1) Penulis berusaha untuk menjelaskan kegiatan pada anak dengan lebih 

bersuara keras 

2) Penulis menggunakan kalimat-kalimat sederhana dalam menjelaskan 

kegiatan pada anak sehingga anak akan lebih mudah memahami dan 

mengikuti kegiatan role playing dengan baik 

3) Media yang digunakan diubah penampilannya agar lebih menarik 

perhatian anak-anak. Penulis mencari gambar-gambar di internet yang 

lebih menarik untuk digunakan dalam kegiatan role playing.  
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4) Penulis mengatur barisan atau tempat duduk anak seperti perempuan-

laki-laki-perempuan-laki-laki sehingga anak-anak akan lebih berbaur 

satu sama lainnya. 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan pada siklus I dapat 

dilihat bahwa kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain 

melalui metode role playing belum mencapai tingkat keberhasilan yang 

diharapkan. Oleh karena itu kegiatan role playing untuk meningkatkan 

kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain perlu dilanjutkan 

pada tindakan siklus II sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. 

 

 

1.1.3 Deskripsi Hasil Siklus II 

a) Perencanaan tindakan siklus II 

Pada tahap perencanaan tindakan siklus II, penulis melakukan kegiatan 

pernecanaan pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahapan perencanaan 

kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis antara lain : 

a) menyusun Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang menjadi acuan bagi 

penulis dalam melaksanakan penelitian 

b) Penulis mempersiapkan alur cerita yang akan digunakan sebagai 

pendukung dari kegiatan role playing yang dilakukan anak. pada siklus 

II ini tema cerita yang digunakan penulis adalah mengikuti tema dari 

sekolah yaitu Lingkungan. Tema siklus II berbeda dengan tema pada 

Siklus I karena tindakan siklus II dilaksanakan minggu kedua. Alur 

cerita yang dibuat adalah satu cerita untuk sekali pertemuan. Jadi 

penulis mengambil satu sub tema yaitu Lingkungan Sekolah. 

c) Mempersiapkan media yang akan digunakan untuk mendukung 

kegiatan role playing anak. Penulis menggunakan gambar-gambar 

yang dicari dari internet kemudian dicetak yaitu berupa kartun anak 

mengantri, mendengarkan orang lain berbicara, dan kartun anak 

sedang minta maaf ketika berbuat salah. Selain itu penulis juga 

menggunakan media yang bervariasi atau berbeda untuk setiap 



47 
 

pertemuan dengan tujuan agar anak lebih menunjukan rasa ingin tahu 

yang tinggi dan antusias untuk melakukan role playing. 

d) Menyusun lembar observasi tentang kegiatan kemampuan sosial 

emosional anak melalui role playing yang berisi aspek-aspek penilaian 

yang meliputi anak dapat menunjukan sikap sabar menunggu giliran 

atau mengantri, anak dapat menunjukan sikap mau mendengarkan 

orang lain berbicara, dan anak dapat minta maaf ketika berbuat salah. 

e) Menyiapkan lembar catatan lapangan yang akan digunakan untuk 

mencatat setiap data atau kejadian yang terjadi yang tidak tercantum 

dalam lembar observasi sehingga penulis dapat memperoleh data 

secara objektif. 

 

Penulis juga melakukan kegiatan lain pada tahap pelaksanaan tindakan 

Siklus II, yaitu perencanaan perbaikan terhadap beberapa masalah yang 

dihadapi pada saat pelaksanaan tindakan Siklus I. Perbaikan yang 

dilakukan adalah :  

1) Penulis berusaha untuk menjelaskan kegiatan pada anak dengan lebih 

bersuara keras 

2) Penulis menggunakan kalimat-kalimat sederhana dalam menjelaskan 

kegiatan pada anak sehingga anak akan lebih mudah memahami dan 

mengikuti kegiatan role playing dengan baik 

3) Media yang digunakan diubah penampilannya agar lebih menarik 

perhatian anak-anak dan menggunakan media yang berbeda untuk 

setiap pertemuan. Penulis mencari gambar-gambar di internet yang 

lebih menarik untuk digunakan dalam kegiatan role playing.  

4) Penulis mengatur barisan atau tempat duduk anak seperti perempuan-

laki-laki-perempuan-laki-laki sehingga anak-anak akan lebih berbaur 

satu sama lainnya. 
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b) Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II ini masih dilakukan pada awal 

proses pembelajaran. Setelah berbaris dan berdoa dilapangan sekolah, 

penulis memanggil anak satu persatu untuk berbaris jadi satu kemudian 

masuk kedalam kelas. Penulis meminta anak-anak untuk berdiri setengah 

lingkaran dan berdiri berdasarkan posisi yang telah diatur dan diubah 

penulis yaitu P-L-P-L. Setelah itu penulis bercakap-cakap dengan anak-

anak tentang tema dan kegiatan role playing hari ini. Penulis menjelaskan 

pada anak dengan kalimat sederhana dan jelas kemudian penulis 

memotivasi anak untuk melakukan role playing dengan baik dan penulis 

akan memberikan hadiah di akhir bagi anak-anak yang bagus dalam 

melakukan role playing dengan tujuan untuk menghargai usaha anak 

dalam melakukan role playing. 

 Pelaksanaan tindakan pada siklus II ini dilaksanakan dalam tiga 

kali pertemuan dan penulis mempersiapkan terlebih dahulu Rencana 

Kegiatan Harian (RKH) sebagai acuan dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar atau kegiatan kemampuan sosial emosional anak melalui metode 

role playing. Pelaksanaan tindakan siklus II ini, penulis lebih menekankan 

pada penggunaan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami 

oleh anak dan menjelaskan dengan suara yang lebih lantang, kemudian 

media yang digunakan sebelumnya adalah gambar penulis namun dalam 

siklus II ini penulis mengganti gambar-gambar yang lebih menarik yang 

dicari dari intrenet kemudian dicetak dan setiap pertemuan menggunakan 

media yang bebeda dan bervariasi. 

1) Pertemuan Pertama Siklus II 

Pertemuan pertama siklus II  dilaksanakan pada Selasa, 28 

November 2017, dengan tema Lingkungan Sekolah. Pada pertemuan 

pertama siklus II ini penulis membawakan cerita yang berjudul 

“Menjadi Anak Hebat”. Media yang digunakan adalah gambar-gambar 

yang bertema lingkungan sekolah dan gambar-gambar yang 

menunjukan sikap menunggu giliran atau mengantri yang baik, 
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gambar yang menunjukan sikap mau mendengarkan orang lain, dan 

gambar anak yang menunjukan sikap minta maaf ketika berbuat salah.  

a) Kegiatan awal 

Penulis mengajak anak untuk membuat lingkaran kemudian 

penulis memberi salam dan mengajak anak untuk bernyanyi 

bersama. Penulis menjelaskan kegiatan role playing yang akan 

dilakukan oleh anak dan penulis juga menjelaskan satu persatu 

media gambar yang telah tersedia. 

b) Kegiatan inti 

Dalam kegiatan inti ini penulis terlebih dahulu memasangkan 

topeng kesetiap anak, topeng spiderman untuk anak laki-laki dan 

topeng wonder woman untuk anak perempuan. Sebelum 

melakukan role playing penulis terlebih dahulu mempergakan pada 

anak tentang bagaimana melakukan role playing dengan tujuan 

agar anak lebih memahami dan tidak kesulitan dalam melakukan 

role playing. Penulis juga memberikan semangat kepada anak 

kemudian anak mulai melakukan role playing dengan mengikuti 

alur cerita yang sedang diceritakan oleh penulis yaitu tentang 

“Menjadi Anak Hebat”. Penulis tetap mengamati anak secara 

keseluruhan apabila ada anak yang masih kesusahan melakukan 

role playing maka penulis akan membantu memberikan instruksi 

yang lebih jelas. 

c) Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup penulis kembali mengajak anak untuk 

duduk melingkar kemudian bertanya bagaimana perasaan anak-

anak ketika role playing, penulis juga menanyakan tentang role 

playing apa yang dilakukan oleh anak. penulis tidak lupa untuk 

memberikan pujian atas kehebatan anak-anak dan memberikan 

reward berupa stiker pada anak untuk menghargai usaha anak 

dalam melakukan role playing.  
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Siklus II pertemuan pertama telah terlaksana, penulis mendapatkan 

beberapa catatan lapangan berkaitan dengan proses role playing yaitu 

penulis melihat bahwa kegiatan role playing pada siklus II ini lebih 

menarik perhatian dan antusias anak-anak. setelah role playing selesai 

dilakukan, anak-anak meminta penulis untuk melakukannya lagi, media 

yang digunakan oleh penulis untuk mendukung role playing merupakan 

salah satu yang membuat anak-anak sangat senang melakukan role 

playing. Seorang anak bernama Mik mengatakan bahwa dirinya mau 

menjadi anak yang hebat lalu diikuti oleh semua anak yang juga 

mengangkat tangannya dan mengatakan mau menjadi anak yang hebat. 

 

2) Pertemuan Kedua Siklus II 

Pertemuan kedua siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 29 

November 2017. Tema yang digunakan adalah Lingkuganku dengan 

sub tema lingkungan sekolahku. Role playing yang dibawakan adalah 

bercerita tentang “Aku Anak Hebat”. Media yang digunakan dalam 

role playing pada pertemuan kedua di siklus II ini adalah gambar-

gambar yang menunjukan sikap anak hebat seperti gambar anak yang 

mengantri dengan baik, gambar anak yang menunjukan sikap 

mendengarkan orang berbicara, dan gambar anak minta maaf ketika 

bersalah, selain itu gelang lengan yang bergambar anak hebat 

dipasangkan di lengan anak-anak. Tujuannya adalah agar anak-anak 

lebih percaya diri untuk melakukannya dan percaya bahwa mereka 

adalah anak-anak hebat. 

a) Kegiatan Awal 

Penulis mengajak anak untuk membuat lingkaran kemudian 

penulis memberi salam dan mengajak anak untuk bernyanyi 

bersama. Penulis menjelaskan kegiatan role playing yang akan 

dilakukan oleh anak dan penulis juga menjelaskan satu persatu 

media gambar yang telah tersedia. 

b) Kegiatan Inti 
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Dalam kegiatan inti ini penulis terlebih dahulu memasangkan 

gelang kesetiap anak, gelang yang bertuliskan aku anak hebat. 

Sebelum melakukan role playing penulis terlebih dahulu 

mempergakan pada anak tentang bagaimana melakukan role 

playing dengan tujuan agar anak lebih memahami dan tidak 

kesulitan dalam melakukan role playing. Penulis juga 

memberikan semangat kepada anak kemudian anak mulai 

melakukan role playing dengan mengikuti alur cerita yang 

sedang diceritakan oleh penulis yaitu tentang “Aku Anak 

Hebat”. Penulis tetap mengamati anak secara keseluruhan 

apabila ada anak yang masih kesusahan melakukan role 

playing maka penulis akan membantu memberikan instruksi 

yang lebih jelas. 

c) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup penulis kembali mengajak anak untuk 

duduk melingkar kemudian bertanya bagaimana perasaan anak-

anak ketika role playing, penulis juga menanyakan tentang role 

playing apa yang dilakukan oleh anak. penulis tidak lupa untuk 

memberikan pujian atas kehebatan anak-anak dan memberikan 

reward berupa stiker pada anak untuk menghargai usaha anak 

dalam melakukan role playing. 

Catatan lapangan dalam pertemuan kedua pada siklus II ini yaitu 

seorang anak bernama Ola mengganti gelangnya dengan gelang punya 

temannya bernama Keke. Keke pada awalnya setuju dan membiarkan Ola 

mengganti gelang namun datang seorang anak bernama Did langsung 

mendorong Ola dan merebut gelang keke dan memberikannya kembali 

kepada Keke. Guru kelas dan penulis yang melihat hal tersebut langsung 

menegur Did dan meminta Did untuk minta maaf kepada Ola namun sama 

seperti biasanya Did tetap tidak mau minta maaf. Penulis mencoba 

menanyakan alasan Did kenapa tidak mau minta maaf namun Did terus 

diam dan tidak mau minta maaf. 
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3) Pertemuan Ketiga Siklus II 

Pada pertemuan ketiga siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 01 

Desember 2017. Pertemuan ketiga ini adalah sebagai penutup dari 

pelaksanaan siklus II untuk peningkatan kemampuan sosial emosional 

anak kelompok bermain melalui metode role playing. Tema role 

playing yang akan dilakukan adalah masih tetap menggunakan tema 

Lingkungan Sekolahku, namun dengan judul cerita yang berbeda yaitu 

“Senang Menjadi Anak Hebat”. Pada pertemuan ketiga di siklus II ini 

media yang digunakan masih berdasarkan tema dan indikator yang 

telah ditetapkan yaitu gambar gambar-gambar yang menunjukan sikap 

menunggu giliran atau mengantri yang baik, gambar yang menunjukan 

sikap mendengarkan orang lain dan gambar anak yang menunjukan 

sikap minta maaf ketika berbuat salah. Dalam pertemuan ketiga ini 

media lain yang digunakan adalah mahkota yang bertuliskan sang 

juara dan juga menggunakan topeng dan gelang dari pertemuan 

pertama dan kedua. 

a) Kegiatan Awal 

Penulis mengajak anak untuk membuat lingkaran kemudian 

penulis memberi salam dan mengajak anak untuk bernyanyi 

bersama. Penulis menjelaskan kegiatan role playing yang akan 

dilakukan oleh anak dan penulis juga menjelaskan satu persatu 

media gambar yang telah tersedia. 

b) Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti ini penulis terlebih dahulu memasangkan 

mahkota, topeng dan gelang kesetiap anak. Sebelum 

melakukan role playing penulis terlebih dahulu juga 

memperagakan pada anak tentang bagaimana melakukan role 

playing dengan tujuan agar anak lebih memahami dan tidak 

kesulitan dalam melakukan role playing. Penulis memberikan 

semangat kepada anak-anak kemudian anak mulai melakukan 

role playing dengan mengikuti alur cerita yang sedang 
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diceritakan oleh penulis yaitu tentang “Senangnya Anak 

Hebat”. Penulis tetap mengamati anak secara keseluruhan 

apabila ada anak yang masih kesusahan melakukan role 

playing maka penulis akan membantu memberikan instruksi 

yang lebih jelas. 

c) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup penulis kembali mengajak anak untuk 

duduk melingkar kemudian bertanya bagaimana perasaan anak-

anak ketika role playing, penulis juga menanyakan tentang role 

playing apa yang dilakukan oleh anak. penulis tidak lupa untuk 

memberikan pujian atas kehebatan anak-anak dan memberikan 

reward berupa stiker pada anak untuk menghargai usaha anak 

dalam melakukan role playing. 

Pertemuan ketiga dalam siklus II ini penulis mendapatkan 

beberapa catatan lapangan yaitu Ael, Gig, Al dan Did sedang bermain 

sendiri ketika kegiatan role playing. penulis mencoba mengarahkan, 

kemudian ada seorang anak bernama Van mendekati Ael dan mengatakan 

kepada Ael agar jangan bermain sendiri dan harus mendengarkan guru. 

Kemudian Ael mulai memperhatikan penulis yang sedang bercerita dan 

berpindah kesamping Van kemudian Ael dan van saling berpegangan 

tangan. Guru kelas dan penulis yang melihat hal tersebut langsung tertawa, 

pada akhirnya Gig, Al dan Did juga memberikan perhatian kepada penulis 

dan semua anak dapat melakukan kegiatan role playing dengan baik 

sampai selesai 

 

a. Evaluasi Siklus II 

Berdasarkan hasil dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga pada 

siklus II ditemukan hasil kemampuan sosial emosional anak kelompok 

bermain melalui metode role playing di KB/TK Fransiskus Xaverius 78 
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Salatiga dengan kriteria berkembang sangat baik (BSB), berkembang 

sesuai harapan (BSH) dan belum berkembang (BB). 

Hasil kemampuan sosial emosional pada anak kelompok bermain 

melalui metode role playing pada pertemuan pertama, kedua dan ketiga 

pada siklus II telah tertera pada tabel 4.8 dibawah ini : 

 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Kemampuan Sosial Emosional Anak Pada Siklus II 

No 
Nama 

Anak 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

Skor Kriteria Skor Kriteria Skor Kriteria 

1 Ael 9 BSB 9 BSB 9 BSB 

2 Al 4 BB 5 BSH 7 BSB 

3 Alo 8 BSB 9 BSB 9 BSB 

4 Did 7 BSB 7 BSB 7 BSB 

5 Gig 6 BSH 6 BSH 8 BSB 

6 Jen 9 BSB 9 BSB 9 BSB 

7 Juj 5 BSH 6 BSH 8 BSB 

8 Jun 5 BSH 7 BSB 9 BSB 

9 Key 9 BSB 9 BSB 9 BSB 

10 Mik 9 BSB 9 BSB 9 BSB 

11 Ola 9 BSB 9 BSB 9 BSB 

12 Van 9 BSB 9 BSB 9 BSB 

Jumlah Skor 89 94 102 

Presentase 82.40 87.03 94.44 
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Tabel 4.9 Peningkatan Kemampuan Sosial Emosional Anak Setiap Pertemuan  

Pada Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 Perbandingan Kemampuan Sosial Emosional Anak Pada Pratindakan, Siklus I 

dan Siklus II 

 

Tabel 4.11 Skor Total dan Persentase Kemampuan Sosial Emosional Anak Pratindakan, 

Siklus I dan Siklus II 

Keterangan Pratindakan Siklus I Siklus II 

Skor Total 68 81 102 

    

Persentase (%) 62.96 75 94. 44 

 

Kriteria P1 P2 P3 

 F % F % F % 

BSB 8 67 9 75 12 100 

BSH 3 25 3 25 0 0 

BB 1 8     

Total 12 100 12 100 12 100 

Kriteria Pratindakan Siklus 1 Siklus II 

 F Persentase F Persentase F Persentase  

BSB 4 33% 6 50% 12 100 

BSH 3 25% 4 33% 0 0 

BB 5 42% 2 17% 0 0 

Total 12 100% 12 100% 12 100 
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Gambar 4.3 Diagram Perbandingan Kemampuan Sosial Emosional Anak  

Pratindakan, Siklus I dan Sikulus II 

 

b. Refleksi Hasil Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi seluruh kegiatan tentang meningkatkan 

kemampuan sosial emosional anak melalui metode  role playing sudah 

mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Semua anak mengikuti kegiatan 

role playing dengan sangat baik, antusias dan penuh semangat dari awal 

hingga akhir. Pada saat perbaikan yang dilakukan pada siklus II dapat dilihat 

bahwa peningkatan kemampuan sosial emosional anak melalui metode role 

playing terjadi peningkatan yang sangat signifikan dan sudah mencapai 

tingkat keberhasilan yang diharapkan dan telah ditetapkan. 

Hasil pengamatan pada tindakan siklus II, tentang peningkatan 

kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain melalui metode role 

playing telah menunjukan bahwa hasil anak yang masuk kriteria berkembang 

sangat baik (BSB) telah mencapai lebih dari 80%, sehingga kegiatan 
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peningkatan kemampuan sosial emosional anak melalui metode role playing 

dihentikan. 

 

 

1.2 Pembahasan  

Kemampuan sosial emosional anak secara keseluruhan sebelum tindakan atau 

prasiklus diperoleh hasil 4 anak atau 33% dari jumalah semua anak yang memenuhi 

kriteria berkembang sangat baik (BSB), 3 anak atau 25% dari semua jumlah anak 

yang memiliki kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) dan 5 anak atau 42% dari 

jumlah semua anak yang memiliki kriteria belum berkembang. Pada kemampuan 

anak dapat menunggu giliran atau mengantri diperoleh data 5 anak atau 42% dari 

jumlah anak yang mempunyai kriteria berkembang sangat baik (BS), 4 anak atau 33% 

anak yang memiliki kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) dan 3 anak atau 25% 

anak yang masuk kriteria belum berkembang (BB). Untuk kemampuan anak dapat 

mengharagai atau menunjukan sikap mau mendengarkan orang lain berbicara 

diperoleh data 4 anak atau 33% anak yang memenuhi kriteria berkembang sangat baik 

(BSB), 2 anak atau 17% anak yang memiliki kriteria berkembang sesuai harapan 

(BSH), dan 6 anak atau 50% anak yang masuk kriteria belum berkembang (BB). Pada 

kemampuan anak dapat menunjukkan sikap minta maaf ketika berbuat salah 

diperoleh data 2 anak atau 17% dari semuan jumlah anak yang memenuhi kriteria 

berkembang sangat baik (BSB), 4 anak atau 33% dari semua jumlah anak yang 

memiliki kriteria berkembang sesuai harapan (BSH), dan 6 anak atau 50% dari semua 

jumlah anak yang masuk kriteria belum berkembang (BB). 

Pada tindakan siklus I terjadi peningkatan namun belum memenuhi target 

keberhasilan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan siklus I terdapat banyak kendala 

yang memicu pelaksanaan tindakan menjadi kurang maksimal sehingga peningkatan 

yang diharapakan tidak terjadi. Hasil data yang diperoleh ketika pelaksanaan tindakan 

siklus I pada peningkatan kemampuan sosial emosional anak melalui metode role 

playing secara keseluruhan terdapat 6 anak atau 50% dari jumlah anak yang 

memenuhi kriteria berkembang sangat baik (BSB), 4 anak atau 33% dari jumlah anak 

yang memilki kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) dan 2 anak atau 17% dari 
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jumlah anak yang masuk kriteria belum berkembang (BB). Pada siklus I untuk 

kategori kemampuan anak bersabar menunggu giliran dengan mengantri diperoleh 

data 5 anak atau 42% anak yang memenuhi kriteria berkembang sangat baik (BSB), 6 

anak atau 50% anak yang memiliki kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) dan 1 

anak atau 8% yang masuk kriteria belum berkembang (BB). Untuk kategori anak 

menunjukan sikap mau mendengarkan orang lain berbicara diperoleh 4 anak atau 

33% anak yang memenuhi kriteria berkembang sangat baik (BSB), 2 anak atau 17% 

anak yang memilki kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) dan 6 anak atau 50% 

anak yang masih belum berkembang (BB). Untuk kategori anak dapat minta maaf 

ketika berbuat salah diperoleh 5 anak atau 42% anak yang memenuhi kriteria 

berkembang sangat baik (BSB), 3 anak atau 25% anak yang memiliki kriteria 

berkembang sesuai harapan (BSH) dan 4 anak atau 33% anak yang masuk kriteria 

belum berkembang (BB). 

Berdasarkan pembahasan diatas setelah pelaksanaan tindakan siklus I dapat 

dilihat bahwa hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan hasil data saat 

pratindakan. Peningkatan kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain 

melalui metode role playing setelah pelaksanaan tindakan siklus I telah meningkat 

namun belum memenuhi target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan 

adanya peningkatan kemampuan sosial emosional anak melalui metode role playing 

yang belum memenuhi target keberhasilan maka diperlukan adanya perbaikan 

tindakan pada siklus II yaitu penulis menggunakan suara yang lebih lantang ketika 

menjelaskan dan bercerita pada anak, penulis menggunakan bahasa atau kalimat yang 

sederhana sehingga dapat dipahami oleh anak, media yang digunakan diubah 

penampilannya dimana pada saat pelaksanaan tindakan siklus I penulis membuat atau 

menggambar sendiri namun pada saat siklus II penulis menggunakan gambar yang 

lebi menarik hasil dari pencarian di internet dan terkahir penulis mengatur posisi 

anak-anak yaitu dengan Line Up P-L-P-L. Selain itu, penulis juga memotivasi dan 

memberikan semangat untuk semua anak serta memberikan hadiah atau berupa 

Reward sebagai apresiasi untuk usaha anak dalam melakukan kegiatan role playing 

dengan baik.         
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Setelah perbaikan tindakan yang dilakukan pada siklus II terdapat hasil yang 

memuskan, dimana meningkatkan kemampuan sosial emosional pada anak kelompok 

bermain melalui metode role playing telah meningkat sesuai indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan. Adapun hasil kemampua sosial emosional anak secara 

keseluruhan yang diperoleh setelah melaksanakan siklus II adalah semua anak masuk 

dalam kriteria berkembang sangat baik (BSB) dengan skor total 102 dan persentase 

keberhasilan mencapai 94%. Hasil yang telah diperoleh menunjukkan bahwa 

meningkatkan kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain melalui metode 

role playing telah berhasil karena persentase keberhasilan mencapai 94% dari target 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 80%.  

Adapun hasil data untuk setiap kategori kemampuan sosial emosional anak 

adalah untuk kemampuan anak menunggu giliran dengan mengantri diperoleh data 11 

anak atau 92% dari jumlah anak yang memenuhi kriteria berkembang sangat baik 

(BSB), 1 anak atau 8% dari jumlah anak yang memiliki kriteria berkembang sesuai 

harapan (BSH), dan 0% atau tidak ada anak yang masuk kriteria belum berkembang 

(BB). Untuk kategori anak dapat menunjukan sikap mau mendengarkan orang lain 

berbicara diperoleh 10 anak atau 83% dari jumlah anak yang memenuhi kriteria 

berkembang sangat baik (BSB), 2 anak atau 17% dari jumlah anak yang berkembang 

sesuai harapan (BSH) dan 0% atau tidak ada anak yang belum berkembang (BB). 

Untuk kategori anak dapat minta maaf ketika bersalah diperoleh 10 anak atau 83% 

dari jumlah anak yang memenuhi kriteria berkembang sangat baik (BSB), 1 anak atau 

8% dari jumlah anak yang berkembang sesuai harapan (BSH) dan 1 anak atau 8% 

dari jumlah anak yang masih belum berkembang (BB). Dari hasil diatas dapat dilihat 

bahwa masing-masing kategori kemampaun sosial emosionala anak meningkat dan 

telah mencapai 80%. 

Jadi, dengan dilaksankannya kegiatan role playing untuk meningkatkan 

kemampuan sosial emosional anak kelompok bermain di KB/TK Fransiskus 78 

Salatiga yang melalui dua siklus telah berhasil dilakukan dan menunjukan hasil yang 

memuaskan bagi penulis, bagi anak dan juga bagi guru kelas. 

 


