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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa kanak-kanak, anak mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan baik fisik maupun mental yang sangat pesat. Hurlock (1997) 

mengatakan bahwa masa golden age atau masa emas seseorang berada pada 

masa kanak-kanak awal. Karena masa tersebut merupakan masa 

perkembangan terbaik yang terjadi dalam diri seseorang, dan masa emas ini 

tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Masa ini juga disebut sebagai masa 

egosentris, karena anak berperilaku menurut cara pandangnya sendiri. 

Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan 

yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia bermain/toddler (1-2,5 tahun), 

prasekolah (2,5-5 tahun) hingga usia sekolah (5-11 tahun) (Hidayat, 2009).  

Hurlock (1997) menjelaskan bahwa masa penting dari keseluruhan tahap 

perkembangan berada pada saat anak berusia 2-5 tahun yang merupakan usia 

prasekolah. 

Berdasarkan hal itu, maka Santrock dan Yussen (dalam PKG PAUD 

Jatinagor, 2013) memandang usia prasekolah atau balita sebagai fase yang 

sangat fundamental bagi perkembangan individu. Lebih lanjut mereka 

menyatakan, pada usia balita sebagai masa terbentuknya kepribadian dasar 

individu. Masa ini penuh dengan kejadian-kejadian penting dan unik (a higly 

eventful and unique period of life), sebagai peletakan dasar kehidupan 

seseorang dimasa dewasa untuk menemukan makna hidup.  

 Salah satu perkembangan utama yang dilalui pada masa kanak-kanak 

ini adalah perkembangan sosial emosional (Hurlock, 1997). Perkembangan 

sosial emosional ini penting, karena pada masa ini anak baru memulai 

hubungan sosial dengan teman sebaya, yang dapat menentukan kemampuan 
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anak untuk bersosialisasi di kemudian hari. Apabila perkembangan sosial 

emosional anak tidak berkembang dengan maksimal, maka anak akan 

memperlihatkan tingkah laku sosial yang negatif. Salah satunya adalah 

perilaku agresif. 

Hal ini banyak terjadi pada saat anak baru memasuki era sekolah. 

Dimana anak mulai mengenal teman sebaya dan peraturan, serta beradaptasi 

dengan lingkungan sekolah yang baru. Sebagai contoh, anak yang terbiasa 

mendapat perhatian dari orangtuanya secara individu, ketika perhatian dari 

guru dirasakan kurang karena perhatian guru terbagi dengan anak didik 

lainnya. Dengan demikian anak akan dapat memunculkan suatu perilaku 

untuk mendapatkan perhatian dari guru, seperti mengganggu temannya saat 

proses belajar mengajar berlangsung atau saat bermain. Perilaku ini dapat 

dikategorikan sebagai perilaku agresif (Yusuf, 2002).  

Anak juga bisa menunjukkan perilaku agresif ketika lingkungan tidak 

mendukungnya, gagal, sedih, merasa ditolak, tidak mendapatkan apa yang 

diinginkan, atau ketika mereka merasa suatu keadaan tidak adil (Teresa dan 

Ormord, 2002).  

Yang dimaksudkan dengan perilaku agresif pada masa pra sekolah 

adalah perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik 

(non verbal) seperti memukul, mencubit, menendang, menggigit, berebut 

mainan, maupun dengan kata-kata (lisan/verbal/relational) seperti marah-

marah, memfitnah atau menjelek-jelekkan teman (Yusuf, 2002). Meskipun 

perilaku agresif ini normal terjadi pada masa kanak-kanak, namun jika 

dibiarkan akan berdampak negatif saat mereka dewasa (Richardson, 2007). 

Seperti yang terjadi di TK Kristen Tri Tunggal di Semarang, 

(berdasarkan hasil observasi penulis sejak tanggal 24 Juli 2013) ketika anak 

bermain, penulis melihat beberapa anak mendorong, memukul, menendang, 

menggigit dan marah-marah kepada temannya. Tampak pula mereka berebut 
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mainan hingga bertengkar (didukung oleh hasil wawancara dengan guru 

kelas). Meskipun tidak semua anak berperilaku agresif.  

Sesuai yang dikatakan oleh Cooper et al (2009), bahwa anak yang 

berusia lima tahun akan mulai menampakkan aktifitas seperti memukul, 

mendorong teman hingga berebut mainan dengan temannya, karena 

mempertahankan mainan miliknya. Hal ini sebenarnya normal menurut cara 

pandang mereka.  

Dalam penelitian Keenan dan Shaw (dalam Mesman dan Alink, 

2008), perilaku agresif pada anak sudah mulai nampak terlihat sejak anak 

berumur 2-4 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga dewasa, jika 

tidak dilakukan tindakan pencegahan. Pendapat lain diungkapkan oleh Fry 

(2009) dan Lewis (2009), yang mengatakan bahwa perilaku agresif anak 

memang meningkat pada usia awal sekolah, namun akan mengalami 

penurunan pada saat anak memasuki usia 8 tahun.  

Alink (dalam Mesman dan Alink, 2008) mengatakan, bahwa perilaku 

agresif pada masa kanak-kanak bisa saja merupakan manifestasi dari 

perkembangan motorik saja, bukan seperti perilaku agresif yang dilakukan 

pada masa remaja atau dewasa. Meskipun perilaku agresif pada masa kanak-

kanak ini bukanlah perilaku agresif yang diartikan dalam maksud 

sebenarnya, tetap saja apabila perilaku ini menetap maka akan berdampak 

negatif pula. Oleh karenanya sangatlah perlu dilakukan sebuah cara yang 

tepat untuk menurunkan perilaku agresif anak. 

Ada banyak cara untuk mengatasi perilaku agresif. Salah satunya 

adalah dengan teknik katarsis (Sarwono, 2009). Katarsis dapat berupa 

kegiatan fisik yang menguras tenaga. Teknik ini dikenal juga sebagai terapi 

bermain dan sangat tepat diberikan jika subjeknya masih kanak-kanak. 

Dimana dunia anak sebagian besar waktunya dihabiskan dengan kegiatan  

bermain (Suyanto, 2005).  
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Berdasarkan fenomena tersebut para ahli PAUD menentukan bahwa 

bermain merupakan faktor penting dalam kegiatan pembelajaran dan esensi 

bermain harus menjadi jiwa dari setiap kegiatan pembelajaran anak usia dini. 

Kegiatan bermain pada anak perlu mendapat perhatian para pendidik anak 

usia dini (Suyanto, 2005). Oleh karena bermain memiliki peran penting 

dalam perkembangan anak, maka dinas pendidikan telah menerapkan metode 

pembelajaran baru yang terdapat di TK dengan model pembelajaran sentra. 

Dimana salah satunya adalah sentra bermain peran. 

Powell (2001) mengungkapkan pula bahwa salah satu program yang 

efektif dalam mendampingi anak adalah saat anak bermain peran. Oleh 

karenanya peran guru atau pendamping sangat diperlukan (Myers, 2012). 

Karena saat anak bermain peran dan memperlihatkan perilaku negatif seperti 

perilaku agresif, sedangkan guru tidak merespon maka perilaku ini akan 

cenderung meningkat, begitu pula sebaliknya. Hal ini juga didukung oleh 

Irwin dan Landreth (dalam Bratton, Ray dan Edwards, 2005), saat anak 

bermain peran merupakan bentuk mengekspresikan diri mereka, yang 

bertujuan agar anak dapat menjadi pribadi lebih mandiri dan dapat 

mengontrol diri serta mengerti akan tanggung jawab mereka (melatihkan 

keterampilan sosial). Namun jika pada saat anak bermain peran tidak ada 

pendamping yang mengarahkan, maka anak akan cenderung untuk 

memanifestasikan perilaku agresif tersebut ke dalam kehidupan sehari-

harinya (Myers, 2012). 

Salah satu alasan bermain peran telah terbukti menjadi pendekatan 

yang sangat berguna bagi anak, karena anak belum dapat mengembangkan 

kemampuan penalaran abstrak dan keterampilan verbal yang diperlukan 

untuk mengartikulasikan secara memadai baik perasaan, pikiran, dan 

perilaku. Untuk anak, permainan peran adalah ungkapan emosi dari kata-kata 

yang ingin disampaikan (Hallahan et al, 1987). Sujiono (2009) 
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mengungkapkan emosi pada anak usia dini dapat dilatih dengan 

meningkatkan kompetensi sosial anak melalui kegiatan bermain peran yang 

kreatif.  

Kompetensi sosial pada masa kanak-kanak sangat penting, karena 

jika anak tidak dapat mencapai kompetensi sosial hingga sekitar enam tahun, 

maka kemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah pada masa 

dewasanya dalam hal-hal tertentu. Cheah, Nelson dan Rubin (2001) 

menjelaskan kompetensi sosial pada anak adalah kemampuan anak untuk 

beradaptasi dengan lingkungannya, yang ditunjukkan melalui keterampilan 

sosial.  

Sedangkan keterampilan sosial menurut Pellegrini and Glickman 

(1991) adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain 

dengan cara memberikan respon positif dan menghindari respon negatif. 

Keterampilan sosial yang dimiliki sangat berguna bagi anak sebagai bekal 

menjadi pribadi yang sehat secara psikologis. Walker, Ramsey dan 

Gressham (2004) mengatakan bahwa anak yang memiliki ketrampilan sosial 

yang kurang, akan beresiko mengalami kesulitan dalam perkembangan sosial 

emosional. Salah satunya dengan kurang mampunya anak dalam 

mengendalikan perasaan negatif, sehingga anak menjadi mudah marah dan 

memperlihatkan perilaku agresif. Tetapi sebaliknya dengan meningkatnya 

keterampilan sosial, anak akan memperlihatkan sikap empati terhadap orang 

lain, sehingga dapat menurunkan perilaku agresifnya (Suyanto, 2005). 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Carmichael dan Landreth 

(dalam Cochran et al, 2002), yang berpusat pada anak dengan perilaku 

agresif, khususnya untuk anak laki-laki. CCPT (Child Centered Play 

Therapy) umumnya digunakan untuk anak-anak usia 3-12 tahun. Anak yang 

berjenis kelamin laki-laki diajak bermain (misalnya dengan tanah liat atau 

permainan pura-pura) oleh konselor, agar mereka dapat mengurangi perilaku 
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agresif mereka (VanFleet, Sywulak dan Sniscat, 2010). Berbagaipermainan 

dapat diberikan, tetapi khusus bermain peran dapat membantu anak dalam 

mengekspresikan diri, mengembangkan kreatifitas dan kompetensi sosial 

(Roe, 2008). Begitu pula Smith (1967) yang mengatakan bahwa kreatifitas 

anak dapat diasah melalui permainan pura-pura (pretend play). Sujiono 

(2009) juga memberi pendapat bahwa permainan pura-pura dapat melatih 

kompetensi sosial anak. Geldard dan Geldard (2012), juga berpendapat 

bahwa permainan pura-pura (permainan imajinatif/ pretend play) adalah 

aktifitas yang sangat tepat untuk anak prasekolah usia 2-5 tahun. 

Pada saat anak diberikan kesempatan untuk bermain peran, maka 

anak akan mengeluarkan perasaan (takut, puas, marah, bahagia, frustasi dan 

sedih) yang menyerupai orang dewasa (Herman dan Bretherton (2001). 

Ketika anak mengeluarkan perasaannya melalui permainan peran, mereka 

membawa perasaan tersebut ke dalam tingkat kesadaran tertentu hingga 

akhirnya mereka akan terbuka, menerima, dan belajar mengendalikan atau 

menolaknya (Axline, 1969).  

Di saat bermain peran, anak juga dapat berpura-pura memerankan 

menjadi seseorang atau menjadi sesuatu, yang dapat membuat anak dapat 

mengeksplorasi dirinya sendiri, merespon, memberi dan menerima, menolak 

ataupun menyetujui perilaku anak lain. Dengan demikian anak dapat 

mengurangi rasa egosentrisnya dan dapat mengembangkan kompetensi 

sosialnya (Powel, 2001). 

McLachlan, Fleer dan Edwards (2011) membahas mengenai 

pentingnya bermain peran bagi anak usia dini, anak setidaknya memiliki 

waktu minimal bermain 60 menit per hari. Baik bermain peran, maupun 

permainan lainnya. Hal ini bertujuan agar kemampuan motorik kasar anak 

dapat terlatih, sedangkan untuk bermain peran dapat melatih kompetensi 

sosial anak meningkat (Smith dan Peter, 2010). Senada dengan itu, Trianto 
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(2011) memberi pendapat, bermain peran merupakan salah satu aspek 

penting bagi perkembangan anak usia dini. 

Di Indonesia, penggunaan teknik bermain peran ini belum banyak 

digunakan khususnya untuk menurunkan perilaku agresif pada anak TK 

(Sujiono, 2009), dengan pertimbangan tersebut, maka penulis ingin 

mendalami penerapan dari teknik ini. Meskipun telah menjadi salah satu 

metode pembelajaran di TK, namun di TK Kristen Tri Tunggal Semarang, 

pelaksanaan metode pembelajaran bermain peran masih dalam masa transisi 

darimetode pembelajaran area ke metode pembelajaran sentra. Sehingga 

belum tepat dan belum dapat maksimal, maka hasil yang didapatkan menjadi 

kurang maksimal dan kurang efisien. Hal inilah yang membuat penulis ingin 

memberi masukan agar bermain peran yang dilakukan di TK Kristen Tri 

Tunggal Semarang dapat maksimal dan dapat mencapai tujuan yang 

meningkatkan keterampilan sosial anak.  

Landreth, Ray dan Bratton (2009) mengatakan bahwa untuk melihat 

perubahan perilaku diperlukan 4 sesi pertemuan, sedangkan untuk melihat 

perubahan signifikan diperlukan 10 sesi pertemuan. Dengan demikian 

diharapkan semakin banyak anak mendapatkan sesi bermain peran yang 

terpadu, maka perilaku agresif anak dapat menurun. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah bermain peran (pretend play) efektif terhadap penurunan 

perilaku agresif pada anak TK. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 
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Untuk mengetahui apakah bermain peran efektif terhadap penurunan 

perilaku agresif pada anak TK. Jika ya, berapakah sesi pemberian bermain 

peran yang efektif. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan pembaca 

dalam bidang psikologi, khususnya mengenai cara menurunkan perilaku 

agresif pada masa kanak-kanak melalui metode pembelajaran bermain peran. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi orang tua 

Dapat memberi masukan bagi orang tua mengenai perilaku agresif 

pada masa kanak-kanak sehingga dapat memberikan tindakan pencegahan 

dan dapat membimbing mereka sehingga tidak bertumbuh menjadi anak 

yang memiliki perilaku agresif tinggi. 

b. Bagi sekolah 

Dapat memberikan tambahan masukan bagi sekolah dengan 

pemberian metode pembelajaran bermain peran pada masa kanak-kanak 

diharapkan dapat menurunkan perilaku agresif anak agar tidak berkelanjutan. 

c. Bagi dinas pendidikan 

Dapat memberikan tambahan informasi agar sentra bermain peran 

dapat dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi sosial anak agar dapat 

dijadikan salah satu metode untuk mengurangi perilaku agresif anak. 

 

 




