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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku agresif 

1. Definisi 

Crick, Casas, dan Mosher (1997) mengatakan bahwa perilaku 

agresif adalah tindakan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. 

Perilaku agresif dibagi menjadi dua yaitu perilaku agresif verbal 

(relational aggression) dan perilaku agresif nonverbal (overt 

aggression / fisik).  

Sadarjoen (2010) mengungkapkan agresi verbal bisa berupa 

makian, pelecehan, hinaan dan lain sebagainya. Sedangkan agresi 

nonverbal adalah perilaku menyerang tanpa menyertakan ucapan, 

seperti menendang kaki meja, memukul pintu dengan keras, 

memukul dan menendang kaki orang, menggigit, mencubit, menarik 

baju dengan kasar, meninju, menyikut, melempar dengan benda, 

berkelahi, merusak barang orang lain maupun diri sendiri, 

mengganggu teman, mengancam teman dengan mengepalkan tinju, 

membuang barang, mencakar, mendorong, memaksa untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan lainnya.  

Berdasarkan definisi-definisi yang diungkapkan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah perilaku yang 

bertujuan untuk melukai atau menyakiti orang lain (Crick, Casas, dan 

Mosher, 1997). Secara garis besar perilaku agresif dapat dilakukan 

melalui dua cara, yaitu perilaku agresi fisik (overt 

aggression/aggression physic) dan perilaku agresif relasional 

(relational aggression/ aggression verbal). 
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2. Perspektif  teoritis 

Beberapa perspektif mengenai munculnya perilaku agresif 

(Sarwono, 2009). 

a. Perspektif biologis 

Salah satu faktor dalam dimensi biologis manusia adalah 

hormon. Hal ini yang sering diketahui adalah peran hormon androgen 

dan testosterone yang banyak terdapat pada lelaki. Telah ada 

penelitian yang mengungkap bahwa kedua hormon ini berhubungan 

dengan perilaku kekerasan. 

Hal lainnya adalah otak. Dimana ada bagian dari otak yang 

disebut hipotalamus berkaitan dengan tingkah laku agresif. 

Hipotalamus adalah bagian kecil dari otak yang terletak di bawah 

otak dan berfungsi untuk menjadi homeostasis  serta membentuk dan 

mengatur tingkah laku vital (seperti makan dan minum). Penelitian 

dari Albert et al (dalam Sarwono, 2009), menemukan bahwa tumor 

yang tumbuh di bagian hipotalamus ini dapat memperlihatkan 

perilaku agresif. 

b. Perspektif psikodinamika 

Seorang tokoh psikoanalisis adalah Freud. Freud memandang 

bahwa manusia sebenarnya mempunyai dua insting dasar. Yang 

pertama adalah insting hidup (eros) dan yang kedua adalah insting 

mati (thanatos/death instinct). Insting mati ini yang membawa 

manusia pada dorongan agresif. Oleh karena insting ini adalah 

bawaan dan bagian dari kepribadian, maka tampaknya ada peluang 

untuk mengatasinya. Usaha ini kemudian disebut sebagai pengalihan 

(displacing).  

 

 



11 
 

c. Perspektif behavioristik 

Tidak selamanya keinginan dapat terpenuhi. Tidak 

tercapainya keinginan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, 

yang kemudian terwujud menjadi frustasi. Pada umumnya kondisi 

frustasi menimbulkan kemarahan yang kemudian menjadi perilaku 

agresif. Tokoh dari teori ini adalah Bandura. Teori belajar sosial dari 

Bandura menjelaskan bagaimana tingkah laku agresif sebagai 

perilaku sosial dipelajari. Dalam perkembangannya, belajar perilaku 

agresif tidak hanya bisa dilakukan melalui model langsung, tetapi 

melalui lingkungan (Andreson dan Bushman, 2002) dan tayangan 

televisipun dapat dilakukan. 

 

3. Cara mengurangi perilaku agresif 

a. Katarsis 

Anak harus diajari untuk menyalurkan kemarahan (Ann 

Landers dalam Myers, 2012). Maka dari itu jika seseorang menekan 

kemarahannya, maka harus ditemukan salurannya. Harus ada 

kesempatan untuk mengeluarkan tenaga kemarahannya. Salah 

satunya adalah dengan bermain. Bermain merupakan sarana anak 

untuk menyalurkan emosinya. 

Konsep katarsis biasanya dianggap sebagai sebuah pemikiran 

dari Aristoteles. Meskipun sebenarnya Aristoteles tidak mengatakan 

apapun mengenai perilaku agresif.  Namun ia yakin bahwa  untuk 

merasakan emosi bahagia dapat ditempuh dengan jalan melepaskan 

emosi marah. Untuk itulah hipotesis katarsis telah dikembangkan, 

pelepasan emosi dapat dilakukan tidak hanya dengan melihat drama, 

tetapi juga dengan mengingat dan menghidupkan kembali kejadian 

tersebut melalui penyampaian emosi dan tindakan. 
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Berdasarkan dugaan bahwa pada fantasi atau tindakan dapat 

mengeluarkan agresi terpendam. Katarsis bersifat terapeutik, 

menyarankan orang tua untuk mendorong anak mereka melepaskan 

ketegangan emosi melalui permainan, khususnya bermain peran  

(Langley, 2006). Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh 

Brad Bushman (dalam Myers 2012) yang mengatakan bahwa 

pelepasan untuk mengurangi api sama seperti menuangkan bensin ke 

atas api. Karena itu, Brad berpendapat bahwa diam akan lebih 

berhasil mengurangi emosi atau agresi. 

Freud menyebutkan katarsis sebagai upaya untuk menurunkan 

rasa emosi dan kebencian seseorang dengan cara yang lebih aman 

sehingga dapat mengurangi perilaku agresif yang sekiranya akan 

muncul (Sarwono, 2009). Katarsis dapat berupa kegiatan fisik yang 

menguras tenaga. Bagi anak, caranya adalah dengan bermain. 

khususnya adalah bermain peran, karena dengan bermain peran anak 

dapat merespon, memberi dan menerima, menolak ataupun 

menyetujui perilaku anak lain. Dengan demikian anak dapat 

mengurangi rasa egosentrisnya dan dapat mengembangkan 

kemampuan sosialnya. Dengan meningkatnya kemampuan sosial, 

anak akan memperlihatkan sikap empati terhadap orang lain, 

sehingga dapat menurunkan perilaku agresifnya (Suyanto, 2005). 

b. Pendekatan belajar sosial 

Jika perilaku agresif dipelajari, maka ada harapan untuk 

mengendalikannya. Pengalaman tidak menyenangkan (aversive) 

seperti harapan yang tidak tercapai dan serangan personal, dapat 

menimbulkan perilaku agresif. Dalam sebuah eksperimen, anak 

menjadi kurang agresif ketika pendamping mengacuhkan perilaku 

agresif dan memberi penguatan (reinforcement) pada perilaku non 
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agresif. Mengancam memberi hukuman akan meredam perilaku 

agresif hanya pada kondisi tertentu. Selain itu hukuman memiliki 

keterbatasan. Oleh karenanya kita harus mencegah perilaku agresif 

sebelum terjadi. Kita dapat memberi model dan imbalan terhadap 

sensitivitas dan kerja sama dengan anak sejak kecil. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan mendisiplinkan anak tanpa kekerasan atau 

mendorong orangtua untuk memperkuat perilaku yang diinginkan 

dan untuk mengolah suatu pernyataan secara positif. 

 

4. Aspek perilaku agresif 

Menurut Buss dan Perry (1992) ada 4 aspek perilaku agresif, 

yaitu : 

a. Kemarahan 

Reaksi emosional akut yang ditimbulkan oleh sejumlah situasi 

yang merangsang, termasuk ancaman, agresi lahiriah, pengekangan 

diri, serangan lisan, kekecewaan atau frustasi yang dilakukan oleh 

reaksi kuat pada sistem saraf otonomik. 

b. Permusuhan 

Kecenderungan untuk menimbulkan kerugian, kejutan, 

gangguan atau kerusakan pada orang lain. Kecenderungan 

melontarkan rasa marah pada orang lain. 

c. Agresi Fisik 

Perilaku yang bertujuan untuk menyerang, melukai dan 

melanggar hak orang lain yang dilakukan secara fisik. 

d. Agresi Verbal 

Perilaku yang bertujuan untuk menyerang, melukai dan 

melanggar hak orang lain berupa perkataan dan ucapan kasar. 



14 
 

Crick, Casas, dan Mosher (1997) mengungkapkan dua aspek perilaku 

agresif, yaitu: 

a. Agresi fisik (overt aggression/aggression physic) 

Tingkah laku seperti memukul, menarik baju dengan kasar, 

meninju, menyikut, melempar dengan benda, berkelahi, merusak 

barang, mengganggu teman, mengancam teman dengan mengepalkan 

tinju, membuang barang, mencakar, memaksa untuk memenuhi 

keinginan pribadi, mendorong, menendang, mengambil mainan 

teman  dan melukai diri sendiri dengan sengaja (Ostrov et al, 2004). 

b. Agresi relasional (relational aggression/ aggression verbal) 

Tingkah laku seperti mengejek, menghina, mengeluarkan kata 

kotor, bertengkar mulut, menakuti teman, memanggil dengan kasar, 

mengancam, mengkritik pedas, menyalahkan, menggosip, 

menyebarkan fitnah, memanipulasi teman dan menertawakan (Ostrov 

dan Keating, 2004). Agresi relasional ini hampir sama dengan agresi 

verbal. Namun pada agresi relasional lebih bertujuan untuk merusak 

hubungan pertemanan, sedangkan pada agresi verbal hanya menyakiti 

orang lain secara verbal. 

Sedangkan Kartono (2000) mengungkapkan ada 4 aspek perilaku 

agresif, yaitu: 

a. Perlawanan Disiplin 

Individu melakukan hal yang menyenangkan bagi dirinya 

sendiri, namun yang ia lakukan tersebut melanggar hukum. Contoh: 

lomba minum-minuman keras. 

b. Egosentris 

Idividu mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak 

memperdulikan orang lain, padahal perbuatan yang ia lakukan 

tersebut mengganggu orang lain. Contoh: ngebut di tempat umum. 
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c. Superioritas 

Individu merasa lebih baik, daripada yang lain dan merasa 

dirinya selalu benar. 

d. Pertahanan Diri 

Individu mencoba mempertahankan diri dengan menunjukan 

permusuhan, melakukan perusakan bahkan pemberontakan. Contoh: 

seorang wanita memukul jambret, karena ingin mempertahankan 

dompetnya. 

Berdasarkan beberapa aspek di atas, penulis menggunakan aspek dari 

Crick, Casas, dan Mosher (1997). Karena menjelaskan aspek perilaku agresif 

secara umum dan sederhana sehingga sesuai dengan perilaku agresif yang 

terjadi di kanak-kanak. Hal ini didukung pula oleh Ostrov dan Keating 

(2004) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pada anak TK terjadi 

perilaku agresif secara relasional  (relational aggression/ aggression verbal) 

dan secara fisik (overt aggression/ aggression physic). 

 

5. Faktor yang memengaruhi perilaku agresif 

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku agresif menurut Buss & 

Perry (1992): 

a. Gen 

Gen berpengaruh pada pembentukan sistem netural otak yang 

mengatur perilaku agresif. Ada hubungan antara faktor genetik 

terhadap perilaku agresif manusia. 

b. Amarah 

Pada saat marah, ada perasaan ingin menyerang, memukul, 

menghancurkan atau melempar sesuatu dan biasanya timbul 

pemikiran yang kejam. Bila hal tersebut disalurkan maka terjadilah 

perilaku agresif. 
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c. Frustasi 

Perilaku agresif merupakan salah satu cara seseorang dalam 

merespon frustasi yang berhubungan dengan banyaknya waktu 

menganggur dan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial juga merupakan salah satu penyebab 

munculnya perilaku agresif. Kompetensi sosial pada masa kanak-

kanak sangatlah 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 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. Deloache 

(1991) mengatakan bahwa anak yang kurang memiliki ketrampilan 

sosial akan beresiko mengalami kesulitan dalam perkembangan sosial 

emosional. Salah satunya dengan kurang mampunya anak dalam 

mengendalikan perasaan negatif sehingga anak menjadi mudah 

marah dan memunculkan perilaku agresif. Dender dan Stagnitti 

(2011) mengatakan bahwa perilaku agresif pada anak seringkali 

dikaitkan dengan keterampilan sosial. Keterampilan sosial 

merupakan kualitas umum dalam diri manusia yang dapat dipelajari 
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atau diajarkan melalui modeling, feedback, play, dan social 

reinforcement.   

Pada anak usia dini, cara yang paling sering diajarkan adalah 

bermain. Karena bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan 

bagi anak (Sukintaka, 1990). Dilakukan atas dasar rasa senang akan 

jauh lebih dapat memberi pengaruh bagi perkembangan anak.  

Ditambahkan pula oleh Santrok (2002), faktor-faktor yang 

memengaruhi perilaku agresif, adalah : 

a. Identitas Diri 

Individu yang pada masa kanak-kanak membatasi diri dari 

berbagai peranan sosial, akan membuat mereka merasa tidak mampu 

memenuhi tuntutan yang diberikan kepada mereka pada waktu 

dewasa. Hal ini kemungkinan besar akan dapat memicu timbulnya 

perilaku agresif sebagai tindakan untuk membentuk suatu identitas, 

walaupun identitas tersebut negatif. 

b.Kontrol Diri 

Perilaku agresif pada individu juga dapat digambarkan 

sebagai kegagalan dalam mengembangkan kontrol diri. Individu yang 

berperilaku agresif kebanyakan tidak memahami perbedaan antara 

tingkah laku yang dapat diterima dengan tingkah laku yang tidak 

dapat diterima. 

c. Usia 

Munculnya perilaku agresif pada usia dini berkaitan dengan 

perilakunya di masa dewasa. Individu yang belum menjadi dewasa 

(masa kanak-kanak dan remaja) biasanya mengalami krisis identitas, 

hal ini membuat individu belum matang dan belum cukup mampu 

untuk mengontrol emosi dan menggunakan rasionya. Semakin 

dewasa usia seseorang, maka semakin matang pula pola 
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pemikirannya (Priliantini, 2008). Pada anak usia dini disebut juga 

usia bermain. Dimana egosentris anak masih tinggi sehingga dapat 

memunculkan perilaku agresif. Selain itu jika pada usia kanak-kanak, 

mereka tidak diperhatikan atau kurang mendapat kasih sayang dari 

orang tua dan lingkungan, maka anak dapat bertingkah laku dan 

bersikap agresif untuk mencari perhatian (DeBord, 1914). 

d. Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya perilaku agresif. Anak laki-laki lebih 

banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan. Pada 

umumnya anak laki-laki secara fisik lebih agresif dibandingkan 

wanita. 

e. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah 

Individu yang bertingkah laku agresif seringkali memiliki 

harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Mereka 

memiliki motivasi yang rendah dan biasanya nilai-nilai mereka 

cenderung rendah pula. 

f. Kehidupan dalam keluarga 

Kurangnya kasih sayang, dukungan keluarga terhadap 

aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif dan 

perselisihan dalam keluarga juga dapat memicu timbulnya perilaku 

agresif. 

g.Pengaruh teman sebaya 

Memiliki teman sebaya yang melakukan perilaku agresif 

dapat pula meningkatkan resiko individu untuk menjadi agresif. 

Penelitian dari Santrock terhadap 500 anak agresif dan 500 anak tidak 

agresif di Boston menunjukkan bahwa tingginya persentase anak 

yang berperilaku agresif dikarenakan memiliki teman sebaya yang 
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berperilaku agresif. Anak yang memiliki waktu bermain dengan 

teman sebaya juga memiliki resiko untuk melakukan perilaku agresif 

(Russ, 2004). 

h.Kelas sosial ekonomi 

Ada kecenderungan bahwa pelaku perilaku agresif lebih 

banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang rendah. Hal ini 

disebabkan kurangnya kesempatan mereka untuk mengembangkan 

ketrampilan dalam masyarakat. Mereka merasa bahwa mereka akan 

mendapatkan perhatian dan status dengan cara melakukan tindakan 

agresif. 

i. Kualitas tingkat tempat tinggal 

Komunitas juga berperan dalam terbentuknya perilaku 

agresif. Masyarakat yang tingkat kriminalitasnya tinggi 

memungkinkan individu lain untuk mengamati perilaku agresif dan 

menirunya. 

Dari beberapa faktor penyebab di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi sosial sebagai faktor penting dalam perkembangan sosial 

emosional anak, karena anak mulai memiliki hubungan sosial. Jika 

kompetensi sosial anak tidak baik, maka anak dapat memperlihatkan perilaku 

negatif yang salah satunya adalah perilaku agresif. Apabila kompetensi sosial 

anak baik, maka perilaku agresif tersebut akan sulit kita temukan. 

 

B. Bermain Peran 

1. Definisi 

Secara umum, bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan 

sepanjang hari, karena bagi anak, bermain adalah hidup, dan hidup adalah 

bermain (Berk, 2012). Salah satu permainan yang dilakukan oleh anak-anak 

usia dini adalah permainan pura-pura. Permainan pura-pura atau disebut juga 
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pretend play adalah permainan yang terjadi secara alami pada anak kecil. 

Anak kecil senang berpura-pura menjadi orang lain, seperti menjadi dokter 

yang memeriksa pasien (diperankan oleh ibunya), atau berperan sebagai ibu 

yang memberi makan anaknya (Russ, 2004).  

Sedangkan dalam kamus lengkap psikologi (Chaplin, 2005) 

mendifinisikan bermain peran sebagai perilaku berpura-pura, menganggap 

diri berlaku sebagai orang atau benda lain, membayangkan, mengkhayalkan 

secara hidup seperti pada permainan anak (make believe). 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bermain peran adalah ketika seorang anak berpura-pura dirinya sebagai 

benda lain (objek lain) atau menjadi orang lain. Dalam hal ini anak dapat 

menggantikan benda inanimate menjadi benda animate (Russ, 2004). 

Bermain peran mencapai masa puncaknya ketika anak berusia 3-6 tahun 

(Hewes, 2013). 

 

2. Indikator 

a. Aspek bermain peran 

Russ (2004), membagi aspek bermain peran menjadi 2 bagian, yaitu: 

1) Aspek kognitif 

Hal yang dinilai dalam aspek kognitif saat anak 

bermain peran,  ketika anak menggunakan: 

a) Imajinasi 

Hal ini dapat terlihat pada saat anak mengarang cerita 

yang akan dipilih, bagaimana saat anak memerankan tokoh 

yang dipilih dan bagaimana alur cerita ataupun tema yang 

dipilih. 

 

 



21 
 

b) Organisasi 

Adanya keselarasan antara anak dengan temannya 

yang lain. Misalnya saat pembagian peran terhadap masing-

masing anak sesuai dengan peran yang akan dimainkannya. 

c) Elaborasi (perluasan tema) 

Terlihat ketika anak sedang bermain peran, apakah 

anak bermain sesuai dengan tema yang telah ditentukan atau 

anak berkreasi dengan memperluas tema. 

d) Kenyamanan  

Dapat dilihat pada saat anak bermain apakah anak 

merasa nyaman dan menikmati permainan peran atau tidak. 

2) Aspek afektif 

Aspek afektif ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu 

total frekuensi afektif (yang didalamnya terdapat dialog, ekspresi dan 

tema) dan variasi afektif. Variasi afektif ini meliputi afektif positif 

dan afektif negatif, yaitu (Cordiano, Russ dan Short, 2008): 

a) Kompetisi (afektif positif) 

Ekspresi anak saat menang, permainan yang kompetitif, 

kebanggaan akan prestasi dan bekerja keras untuk mencapai 

prestasi. 

b) Kesenangan (afektif positif) 

Ekspresi gembira yang nampak saat anak bermain peran 

dan kepuasan anak setelah bermain peran. 

c) Ketakutan (afektif negatif) 

Ekspresi takut dan cemas. Misalnya anak berperan sebagai 

anak yang takut sekolah, takut pergi ke dokter, takut diberi 

hukuman dan selalu merasa cemas. 
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d) Kesedihan (afektif negatif) 

Ekspresi sakit, melukai secara fisik, rasa sakit yang 

dirasakan, sedih, dan merasa kesepian atau sendiri. 

e) Frustasi (afektif negatif) 

Ekspresi kekecewaan dan frustasi dengan aktifitas dan 

objek yang dimainkan. Ada pembatasan peran saat bermain 

peran berlangsung. 

f) Kasih sayang (afektif positif) 

Ekspresi empati atau simpati dengan objek main lain, ada 

perhatian, memberi bantuan dan mendukung objek lain saat 

anak bermain peran. 

g) Perilaku agresif (afektif negatif) 

Ekspresi kemarahan, pertengkaran, penghancuran atau 

merusak karakter atau objek lain. Bahkan merekomendasikan 

untuk menghancurkan objek lain (dengan pistol atau pisau) 

dan melakukan aksi mematahkan objek saat bermain peran. 

h) Oral (afektif positif) 

Ekspresi anak saat bermain peran dan dilihat melalui 

percakapan yang dikeluarkan anak. Misalnya saat minum, 

anak berekspresi sedang minum dan mengeluarkan suara 

seperti sedang minum. 

i)  Perilaku agresif oral (afektif negatif) 

Ekspresi perilaku agresif berupa kata-kata, biasanya 

dapat disertai dengan tindakan pula. 

j) Anal (afektif negatif) 

Ekspresi atau tindakan anak saat jijik atau mengotori 

objek lain saat bermain peran. 

k) Seksual (afektif positif) 
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Ekspresi seksual seperti adanya perbedaan gender. 

b. Jenis bermain peran 

Dalam bermain peran, terdapat dua jenis bermain peran, yaitu 

(Asmawati et al, 2010):  

1) Bermain peran makro 

Bermain peran makro adalah kegiatan bermain peran dimana 

anak menggunakan diri sendiri sebagai peran dan menggunakan alat 

sesuai benda aslinya atau seperti sesungguhnya. Misalnya anak 

berperan sebagai perawat, ia akan mengambil pakaian, topi perawat 

dan bertingkah laku seakan-akan dirinya adalah seorang perawat. 

Wijaya et al (2009) menyebut main peran makro sebagai 

main peran besar. Seorang anak dikatakan sedang bermain peran 

makro apabila anak berperan menjadi seseorang atau sesuatu yang 

lain. Dan pada saat berperan, anak menggunakan perlengkapan yang 

pada umumnya berukuran besar. Seperti pakaian profesi, 

perlengkapan makan, atau meja dan kursi. Namun ada pula 

perlengkapan mainan yang berukuran kecil sesuai dengan fisik anak 

TK. 

2) Bermain peran mikro 

Bermain peran mikro dimainkan oleh anak-anak yang 

biasanya berusia lebih besar (Cohen, 1993). Main peran mikro adalah 

kegiatan bermain peran seperti dalang memainkan wayang. Misalnya 

seorang anak bermain rumah boneka, ia menggunakan beberapa 

boneka, boneka laki-laki untuk peran ayah, boneka perempuan untuk 

berperan sebagai ibu, dan boneka anak kecil sebagai anak. Anak 

mulai menata rumah dan main peran bercakap-cakap dengan dirinya 

sendiri maupun dengan teman bermainnya dengan menggunakan 

boneka-boneka tersebut. Alat penunjang lain untuk bermain mikro 
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misalnya, rumah boneka (berbagai perabotan dan ruang), bandar 

udara (pesawat dan truk), kebun binatang (bermacam-macam 

binatang liar maupun jinak), atau jalan kota (jalan, orang atau mobil). 

Wijaya et al (2009) mengatakan bahwa bermain peran mikro 

dapat disebut pula sebagai main peran kecil. Dan pada umumnya 

peralatan main yang digunakan berukuran kecil juga. 

Sedangkan Fein (1981) membagi pretend play menjadi dua macam. 

Yang pertama adalah narative play, dimana anak bebas untuk bercerita dan 

berimajinasi. Yang kedua adalah  symbolic play, dimana anak diharapkan 

menginterpretasikan suatu objek menjadi objek lain. 

Berdasarkan hal di atas, maka dalam penelitian ini digunakan 

permainan peran mikro, karena subjek dalam penelitian ini adalah anak TKB 

dengan umur 6 tahun yang telah mampu untuk memainkan permainan peran 

mikro. Sedangkan dalam permainan ini nantinya anak akan dibebaskan untuk 

bercerita (narative play) dan anak juga diharapkan untuk dapat 

menginterpretasikan suatu objek menjadi objek lain (symbolic play) (Fein, 

1981). 

c. Tahapan dalam bermain peran 

Adapun tahapan dalam bermain peran, dapat dilihat pada Tabel 1 

dibawah ini dan lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 12: 

Tabel 1 

Tahapan bermain peran 

Waktu Aktifitas Perlakuan Tujuan 

15 menit Opening Anak diajak 

mengenal sentra  

Anak mengetahui bahwa mereka berada 

di sentra bermain peran. 

Anak diajak untuk 

berkenalan 

Membangun rapport dengan penulis 

sehingga anak dapat dengan leluasa 

mengungkapkan apa yang menjadi 

pikirannya. 
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Memberi salam. Membangun empati anak. 

Berdoa.  Untuk menanamkan karakter bangsa, 

taqwa kepada Tuhan. 

Mengajak anak 

bermain “give me 

a food” * 

Memunculkan sikap kasih sayang. 

Mengajak anak 

untuk berdiskusi 

aturan permainan 

Agar anak dapat mengungkapkan 

pendapatnya serta mentaatinya. 

15 menit Development 

phase 

Mengajak anak 

untuk mengenal 

alat permainan 

Agar anak mengetahui apa saja alat 

permainan yang akan digunakan. 

Memberikan 

contoh bermain 

peran “pilial” 

Agar dapat memunculkan keterampilan 

sosial anak. 

Anak melakukan 

bermain peran 

“pilial” ** 

Agar anak dapat menyalurkan perilaku 

agresifnya melalui bermain peran 

“pilial”. 

15 menit Closure  Anak diajak untuk 

membereskan 

mainan 

Agar dapat memunculkan sikap 

bertanggung jawab pada anak. 

Recalling  Agar anak dapat membedakan perilaku 

sosial yang baik dan yang boleh 

dilakukan. 

 

3. Efek bermain peran terhadap perilaku agresif 

Doyle et al (1992) mengatakan jika permainan peran melibatkan 

keterampilan sosial (permainan sosio dramatik). Penggunaan 

keterampilan sosial terjadi jika permainan imajinatif berpura-pura 

digunakan dalam bentuk interaksi verbal dan nonverbal antara konselor 

dan anak selama anak bermain peran  (Geldard dan Geldard, 2012). 
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Bondioli (2001) berpendapat bahwa bermain peran dapat 

bermanfaat bagi anak dalam menumbuhkan kognitif, kreatif dan 

kemampuan soial emosional anak. Oleh karenanya permainan ini penting 

dalam masa pertumbuhan khususnya pada masa kanak-kanak awal. 

Selain itu bermain peran juga dapat menumbuhkan beberapa kemampuan 

anak, seperti kemampuan motorik kasar maupun motorik halus. 

Permainan imajinatif, bermain peran melibatkan penggunaan 

objek  dan replika objek oleh anak. Beberapa anak tidak dapat 

menggunakan objek dengan cara ini dan tidak mampu berkhayal atau 

berpura-pura (Swit dan McMaugh, 2012). Seperti menimang, 

menumpuk, memukul, memanipulasi objek seperti bayi. Cara bermain 

peran yang kurang maksimal ini di akibatkan karena beberapa 

kemungkinan: 

a. Anak memiliki kendala bahasa atau keterlambatan kognitif. 

b. Anak kurang didukung oleh lingkungan bermain yang stimulatif. 

c. Anak mengalami hambatan akibat trauma. 

d. Anak pemalu atau sangat berhati-hati dalam mengambil resiko. 

Biasanya anak yang berusia 3-5 tahun, telah dapat melakukan 

permainan bermain peran dengan menggunakan imajinatif pura-puranya 

sebagai bagian alami dari perkembangannya. Permainan tersebut menjadi 

sangat berarti bagi seorang anak untuk dapat memiliki sumber daya 

pribadi yang terbatas guna mengelola masalah emosionalnya. Selain itu 

pretend play (bermain peran) juga dapat berguna untuk melatih 

perkembangan sosial anak dengan orang lain (relationship), karena saat 

bermain pura-pura anak akan mengimajinasikan objek permainan dengan 

objek pengganti lainnya. Misalnya boneka diimajinasikan sebagai 

temannya. Selain itu anak juga dilatih untuk dapat beradaptasi, baik 
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dengan lingkungan sekitarnya maupun dengan orang lain melalui 

permainan ini (Fein, 1981). 

Penelitian mengenai pretend play (bermain peran) ini sudah ada 

sejak tahun 1982. Dimana permainan ini menitik beratkan pada ilustrasi 

anak, interpretasi anak dan emosi anak pada saat bermain peran. Dalam 

bermain peran inipun anak dibebaskan untuk mengembangkan imajinasi, 

kreatifitas dan keinginannya, dengan harapan agar anak dapat 

membangun komunikasi dan dapat berlaku kooperatif (Fein, 1981). 

Fein (2001) juga mengatakan, bermain peran sangat penting bagi 

anak usia dini, yaitu pada umur lima tahun (TK), anak mulai bermain 

permainan sosial agar kemampuan (skill) anak dapat berkembang 

maksimal. 

Schumann (2004) mengungkapkan bahwa dalam bermain peran, 

kelekatan antara anak dengan pendamping sangat mempengaruhi proses 

saat bermain peran. Selain itu fungsi dari pendamping dapat membantu 

anak, untuk dapat menyalurkan dan mengeksplorasi perasaan dan 

perilakunya. Kehangatan suasana dalam bermain juga patut diciptakan 

agar anak merasa nyaman. Hal ini bertujuan ketika permainan 

berlangsung anak menampakkan sikap apa adanya. 

Ada lima kriteria yang telah disajikan untuk mendefinisikan 

permainan simbolik atau permainan pura-pura: kegiatan dapat terjadi 

tanpa materi atau konteks yang diperlukan, kegiatan memiliki imajinasi 

(benda mati dapat diperlakukan sebagai benda bernyawa), satu objek atau 

gerakan dapat menggantikan yang lain, dan cerita yang mungkin saja 

biasanya dapat dilakukan oleh orang lain (Fehr, 2010). 

Demikian pula Kaugars dan Russ (2009) mencatat beberapa 

proses yang telah ditentukan dalam literatur empiris bermain peran, 

berhubungan dengan memfasilitasi: pemecahan masalah yang 
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membutuhkan kemampuan wawasan, fleksibilitas dalam pemecahan 

masalah, kemampuan berpikir divergen, kemampuan untuk memikirkan 

strategi coping alternatif dalam berurusan dengan masalah sehari-hari 

dan kemampuan untuk mengatasi yang mengalami emosi positif, 

kemampuan untuk memikirkan dan mengekspresikan baik positif dan 

negatif mempengaruhi tema dalam situasi lain, kemampuan untuk 

memahami emosi orang lain dan mengambil perspektif lain.  

Bermain dapat membantu anak mengatur pengalaman, termasuk 

pengalaman sosial emosional, sehingga membantu anak dalam 

perkembangan sosial emosional. Ada dua alasan mengapa bermain dapat 

membantu sosial emosional anak. Pertama, menggunakan imajinasi 

dalam bermain dapat berhubungan dengan kemampuan kognitif untuk 

mengambil sudut pandang orang lain. Kedua, mengalami dan 

mengekspresikan emosi yang berbeda dapat menjadi pusat untuk berdua 

bermain fantasi dan pemahaman emosional. Sebuah studi oleh Seja dan 

Russ (1999) meneliti hubungan antara orang tua dan perkembangan 

emosional anak akan mempengaruhi permainan mereka. Ditemukan 

bahwa anak-anak yang ditampilkan emosi yang lebih positif dalam 

perilaku sehari-hari mereka lebih mungkin untuk mengekspresikan emosi 

lebih emosi secara keseluruhan dan lebih negatif dalam permainan 

mereka.  

Selain itu, Fein (1981) mengatakan pentingnya bermain peran 

pada anak usia dini, saat anak melakukan pretend play (bermain peran), 

anak dapat memperlihatkan ekspresi dan perkembangan keterampilan 

sosialnya (khususnya pada toodler & preschool). Walker, Ramsey dan 

Greesham (2004) mendifinisikan keterampilan sosial sebagai perilaku 

khusus yang dilakukan oleh individu untuk dapat memenuhi tugas-tugas 
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sosial yang ditentukan. Contohnya menciptakan pertemanan dengan 

teman sebaya maupun orang lain (Merrell, 2003). 

Caldarella dan Merrell (1997) mengemukakan mengenai 5 

dimensi dari keterampilan sosial, yaitu: 

1. Peer relationship skills (keterampilan hubungan teman sebaya) 

Yang dimaksudkan dengan peer relationship skills adalah 

kemampuan anak atau seseorang dalam menunjukkan kemampuan untuk 

bersikap positif terhadap teman sebayanya. Hal ini dapat ditunjukkan 

melalui keterampilan sebagai berikut: 

a. Memuji atau menghargai. 

b. Menawarkan bantuan atau membantu teman saat membutuhkan 

bantuan. 

c. Mengundang teman untuk bermain bersama atau melakukan 

interaksi dengan teman. 

d. Ikut berpartisipasi dalam diskusi, berbicara dengan teman untuk 

waktu yang lama. 

e. Melindungi teman yang sedang berada dalam masalah. 

f. Dicari oleh teman sebayanya untuk aktivitas bersama, karena 

temannya senang jika bermain bersama. 

g. Memiliki keterampilan yang digemari teman sebaya, 

berpartisipasi secara mahir dengan teman sebaya. 

h. Mahir untuk mengawali interaksi dan bergabung dalam 

percakapan dengan teman. 

i. Peka terhadap perasaan teman (memiliki empati dan simpati). 

j. Memiliki keterampilan dalam kepemimpinan, mengambil peran 

sebagai pemimpin dalam aktivitas bersama teman sebaya. 

k. Membuat pertemanan menjadi mudah, sehingga memiliki banyak 

teman. 
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l. Memiliki sense of humor, sehingga dapat berbagi keceriaan 

dengan teman sebaya. 

2. Self management skills (keterampilan manajemen diri) 

a. Tetap tenang ketika masalah muncul, dapat mengontrol 

temperamen ketika marah. 

b. Mengikuti perintah, menerima batasan yang diberikan. 

c. Berkompromi dengan orang lain ketika berkonflik. 

d. Menerima kritikan dari orang lain dengan baik 

e. Merespon sindiran dengan sesuai.  

f. Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam situasi apapun. 

3. Academic skills (keterampilan akademik) 

Keterampilan dalam bidang akademik merujuk pada keterampilan 

produktifitas dan dapat mandiri dalam membuat tugas. Hal ini 

ditunjukkan melalui keterampilan: 

a. Memenuhi tugas, mengerjakan secara mandiri, menunjuk 

keterampilan belajar secara mandiri. 

b. Menyelesaikan atau mengerjakan tugas individu. 

c. Mendengarkan atau memperhatikan arahan dari guru. 

d. Hasil kerja memenuhi standar yang diinginkan atau diterima. 

e. Menggunakan waktu sebaik-baiknya. 

f. Secara pribadi terorganisasir dengan baik (membawa alat sekolah, 

datang tepat waktu). 

g. Meminta bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, 

menanyakan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. 

h. Mengabaikan teman yang mengganggu sebelum belajar. 

4. Compliance skills  

Keterampilan ini merujuk pada kemampuan anak yang dapat 

memiliki kecocokan dengan orang lain, melalui kepatuhan terhadap 
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peraturan dan tuntutan sosial. Menggunakan waktu senggang sebaik-

baiknya dan dapat berbagi dengan sesamanya yang dapat digambarkan 

melalui keterangan sebagai berikut: 

a. Mengikuti perintah. 

b. Mengikuti aturan. 

c. Menggunakan waktu senggang sebaik-baiknya. 

d. Berbagi mainan yang menjadi miliknya. 

e. Merespon dengan baik atau secara wajar pada kritikan ketika 

dikoreksi. 

f. Menyelesaikan tugas. 

g. Membereskan mainan. 

5. Assertion skills 

Keterampilan ini menunjukkan kemampuan anak untuk ramah 

dan cenderung ekstrovert kepada orang lain: 

a. Mengawali pembicaraan dengan orang lain. 

b. Menyatakan penghargaan. 

c. Memiliki rasa percaya diri. 

d. Mengundang teman sebaya atau orang lain untuk bermain 

bersama. 

e. Membuat pertemanan. 

f. Menanyakan peraturan yang dirasa tidak adil. 

g. Memperkenalkan diri pada orang baru. 

h. Menampilkan kepercayaan diri terhadap lawan jenis. 

i. Mengekspresikan perasaan ketika bersalah. 

j. Bergabung dengan kelompok atau kegiatan yang terus-terus 

secara wajar. 

Setiap aspek ini dapat dilatih melalui permainan, dan dapat 

digambarkan ke dalam Tabel 2 sebagai berikut : 
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Tabel 2 

Jenis bermain dan aspek yang dilatihkan 

Aspek atau indikator Bermain 

Peer relationship skills Bermain peran 

Self management skills Bermain peran 

Academic skills Bermain sensori motor 

Compliance skills Bermain pembangunan 

Assertion skills Bermain peran 

 

Melihat pentingnya membangun hubungan anak dengan teman 

sebaya (melatih keterampilan sosial) maka hal ini dirasa perlu untuk 

dilatihkan (Drewes, Bratton dan Schaefer, 2011).  

Meskipun 3 jenis bermain peran ini diperlukan pada anak usia 

dini untuk mengembangkan keterampilan sosial anak, namun penulis 

menitik beratkan pada bermain peran karena ada pertimbangan yang 

menjadi dasar pemikiran. Pada bermain sensori motor, menurut para ahli 

(dalam PKG Paud Jatinagor, 2013) lebih dibutuhkan pada anak yang 

berusia 1-3 tahun, sedangkan untuk bermain pembangunan lebih 

dibutuhkan pada anak yang berusia 2-4 tahun. Dan untuk bermain peran 

lebih dibutuhkan pada anak yang berusia 3-6 tahun. 

 

4. Penelitian terdahulu 

Penelitian dari Schuman (2010) dilakukan terhadap 17 anak yang 

memiliki perilaku agresif. Dimana subjek merupakan relawan dari anak 

usia 5-12 tahun yang merasa memiliki perilaku agresif. Metode 

penelitian dengan mix metod kualitatif dan eksperimen. Desain 

eksperimen yang digunakan adalah matched pretest-postest comparison 

group quasi eksperimental. Dimana anak diberikan permainan peran 
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yang nantinya diharapkan akan dapat menurunkan perilaku agresifnya. 

Dan hasilnya, secara signifikan didapat bahwa perilaku agresif anak 

menurun setelah bermain peran. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Girard et al (2002) pada 68 

anak pra sekolah yang dipilih secara random dan berusia antara 32-54 

bulan, dimana terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama terdiri dari 32 

anak yang masuk ke dalam kelompok eksperimental, dan 36 anak yang 

termasuk ke dalam kelompok kontrol. Dimana anak diberikan training 

peer group dan dramatic play (bermain peran/bermain pura-pura) selama 

15 menit selama 2 minggu. Hasil yang didapat setelah training, perilaku 

agresif anak dapat menurun. 

Penelitian lain dilakukan oleh DeVries (2001), dimana subjek 

dibagi ke dalam empat kelas berbeda, dan mendapatkan perlakuan yang 

berbeda pula. Pada kelas A anak diberikan permainan balok. Pada kelas 

B anak diberikan permainan matematika dan literature. Pada kelas C 

diberikan permainan sensori motorik. Pada kelas D diberikan permainan 

grup (bermain peran). Pada kelas A dan B hasilnya anak mengalami 

peningkatan nilai akademis. Sedangkan pada kelas C perkembangan fisik 

anak mengalami peningkatan, anak menjadi lebih aktif sewaktu berada 

didalam kelas. Dan pada kelas D, anak nampak terlihat peningkatan 

dalam perkembangan sosial emosional. Keterampilan sosial anak disini 

dilatihkan, sehingga rasa empati anak dapat muncul dan menimbulkan 

akibat perilaku agresif anak menurun.  

Dari hasil ini disimpulkan bahwa setiappermainan yang diberikan 

memiliki dampak yang positif bagi anak. Namun khusus bermain peran 

yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak, dimana 

jika perkembangan sosial anak dapat berkembang dengan baik, maka 
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keterampilan sosial anak dapat terasah dan perilaku agresif anak dapat 

menurun (DeVries, 2001). 

Hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa kemampuan 

imajinasi anak saat bermain peran secara signifikan berhubungan dengan 

pemahaman kemampuan emosional anak untuk memahami emosi orang 

lain diungkap oleh Russ (2004). Dikatakan bahwa bermain peran dapat 

dikaitkan dengan kemampuan peningkatan kognitif, pengolahan 

emosional, dan banyak jenis lainnya adaptif fungsi, seperti mengatasi dan 

penyesuaian dalam bersosialisasi.  

Bondioli (2001) yang juga mempelajari pengaruh bermain peran 

dengan kemampuan coping pada anak yang berusia antara 7 sampai 11 

tahun, menemukan hubungan positif antara bermain peran dengan 

perilaku agresif. Lebih khusus, ditemukan bahwa fantasi dan kemampuan 

imajinasi pada anak-anak berhubungan positif dengan coping anak untuk 

mengatasi perilaku agresifnya.  

Hal sama dikemukakan oleh Oppenheim et al (1997) yang 

menemukan bahwa anak prasekolah yang bermain peran semakin 

terorganisasi, dinilai oleh ibu mereka sebagai memiliki lebih sedikit 

masalah perilaku agresif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa imajinasi 

dan kemampuan organisasi dalam bermain peran dapat mempengaruhi 

perilaku agresif pada anak. 

Penelitian lain dari Kaugars dan Russ (2009), terhadap 30 anak 

berusia 4-6 tahun. Melihat bahwa bermain (khususnya bermain peran) 

memiliki pengaruh terhadap sosial emosional anak prasekolah. Sebelum 

melakukan penelitian, Kaugars dan Russ melakukan pilot test terhadap 

13 anak. Dalam bermain peran ini, digunakan mainan seperti mainan 

binatang, mobil-mobilan, bola karet dan sebagainya. Jenis permainan ini 

dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan budaya dari 
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subjek. Hasil yang didapat adalah, bermain peran berpengaruh terhadap 

sosial emosional anak (salah satunya adalah perilaku agresif). Karena 

pada saat anak bermain, anak dapat belajar untuk menyalurkan 

perasaanya. 

Ostrov, Pilat dan Crick (2010) melakukan observasi terhadap 48 

anak pra sekolah, yang terdiri dari 24 anak laki-laki dan 24 anak 

perempuan yang berusia sekitar 5 tahun. Ostrov dan Keating ingin 

melihat apakah ada perbedaan perilaku agresif jika dilihat dari jenis 

kelamin selama anak bermain peran. Observasi dilakukan saat anak 

bermain peran dengan bebas. Selain observasi, Ostrov dan Keating juga 

memberi angket berupa chek-list kepada guru kelas untuk di isi (PSBS-T 

dari Crick, Casas dan Mosher, 1997). Hasilnya adalah ada perbedaan 

perilaku agresif dilihat dari  jenis kelamin selama anak bermain peran. 

Dimana anak laki-laki terlihat lebih menunjukkan perilaku agresif secara 

fisik, sedangkan anak perempuan menunjukkan perilaku agresif secara 

verbal dan relational. Selain itu didapatkan pula hasil, bahwa anak yang 

memiliki waktu bermain lebih banyak, akan menunjukkan perilaku 

agresif yang cenderung lebih sedikit bila dibandingkan dengan anak yang 

kurang memiliki waktu bermain. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh 

penelitian Tacket dan Ostrov (2010) terhadap 60 anak yang terdiri dari 

31 anak laki-laki dan 29 anak perempuan yang berusia sekitar 4-6 tahun. 

Penelitian mengenai perilaku agresif lain dilakukan pula oleh 

Brown dan Parsons (1998). Dikatakan bahwa mengetahui mengenai 

perilaku agresif pada anak sejak dini sangatlah penting, sehingga dapat 

dilakukan tindakan pencegahan agar perilaku agresif tidak berlanjut 

hingga dewasa. Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian dan observasi 

terhadap sejumlah anak dan didapatkan hasil bahwa anak yang sejak 

kecil dibiarkan memiliki masalah perilaku sosial maka akan cenderung 
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bermasalah di masa remaja hingga seterusnya. Begitu pula penelitian dari 

Coie et al (1992) terhadap 588 anak di kota Durham, diungkapkan bahwa 

perilaku agresif merupakan salah satu problem sosial yang harus 

ditangani sejak anak-anak sehingga tidak berlanjut pada masa 

dewasanya. Penelitian ini dilakukan melalui observasi kelas.  

Namun study kasus lain dari Seja dan Russ (1999) menemukan 

justru pada anak yang lebih imajinatif saat bermain peran, mereka akan 

dapat memunculkan perilaku agresifnya lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan anak yang kurang imajinatif. Anak yang memiliki imajinasi 

tinggi lebih cenderung memiliki peningkatan perilaku agresif setelah 

mengungkapkan tema agresif dalam bermain peran mereka.  

Selain itu ditemukan pula bahwa anak yang menampilkan emosi 

negatif dalam perilaku sehari-hari mereka belum tentu menunjukkan 

emosi yang negatif pula dalam permainan mereka, begitu pula 

sebaliknya. Dengan demikian, Seja dan Russ (1999) menyimpulkan 

bahwa perilaku anak tidak ada kaitannya dengan permainan peran yang 

mereka lakukan.  

Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perilaku agresif dapat terjadi baik pada anak 

perempuan maupun laki-laki, namun dengan jenis perilaku agresif dan 

kadar yang berbeda dan perilaku agresif pada anak jika dibiarkan terus 

menerus akan dapat menimbulkan masalah sosial nantinya. Oleh 

karenanya menjadi sangat penting bagi kita (guru maupun orang tua) 

untuk memperhatikan tingkah laku anak. Dan jika terdapat perilaku 

agresif, maka secepatnya harus dilakukan tindakan agar perilaku agresif 

tersebut tidak berlanjut hingga anak menjadi dewasa. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan sejak dini adalah dengan 

pemberian bermain peran yang diharapkan dapat menurunkan perilaku 
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agresif pada anak TK khususnya (Girard et al, 2002). Hal ini juga sesuai 

dengan salah satu pembelajaran di TK dimana saat ini diberikan salah 

satu kegiatan bermain, yaitu bermain peran. Pembelajaran bermain peran 

ini dirasa begitu penting sehingga masuk ke dalam salah satu sentra 

pembelajaran utama di TK. Seperti salah satu TK di Semarang, yaitu TK 

Kristen Tri Tunggal yang juga menerapkan metode pembelajaran 

bermain peran. Namun  pembelajaran bermain peran pada TK Kristen Tri 

Tunggal saat ini masih dalam masa transisi, sehingga belum mendapat 

hasil yang maksimal.  

Hal inilah yang membuat penulis ingin memberi masukan terhadap 

metode pembelajaran bermain peran dengan menerapkan pemberian 

kegiatan di sentra main peran dan melihat pengaruhnya terhadap 

perkembangan emosi anak khususnya perilaku agresif anak TK. 

 

5. Karakteristik subjek  

Subjek merupakan siswa kelas TK B yang berusia antara 5-6 tahun. 

Subjek dipilih dengan observasi baik di kelas maupun di luar kelas (saat 

bermain), dan berdasarkan hasil skala perilaku agresif yang telah 

disebarkan dan diisi oleh dua orang guru kelas dan penulis sendiri. Tiga 

orang anak yang mendapat skor tertinggi yang dipilih menjadi subjek. 

Kemudian penulis melakukan konfirmasi dengan orang tua anak 

mengenai perilaku anak di rumah, dan meminta orang tua mengisi 

formulir ketersediaan menjadi partisipan. 

 

C. Kerangka berpikir 

Hurlock (1997) mengatakan bahwa masa golden age atau masa 

emas seorang berada pada masa kanak-kanak awal. Karena masa tersebut 

merupakan masa perkembangan terbaik yang terjadi dalam diri manusia. 
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Salah satu perkembangan utama yang dilalui pada masa kanak-kanak 

adalah perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional 

dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap 

norma-norma yang ada. Perkembangan sosial emosional ini menjadi 

penting dalam perkembangan masa kanak-kanak, karena melalui 

perkembangan tersebut anak mulai belajar mengenai pertemanan 

(hubungan sosial dengan teman sebaya).  

Deloache (1991) mengatakan jika anak memiliki kesulitan 

perkembangan sosial emosional, maka akan beresiko memiliki 

keterampilan sosial yang kurang. Saat anak memiliki keterampilan sosial 

yang kurang, anak dapat memperlihatkan kecenderungan untuk 

berperilaku negatif (Teresa dan Ormord, 2002). 

Peran lingkungan baik guru maupun orang tua, sangat dibutuhkan 

agar anak memiliki kompetensi sosial untuk mampu mengatasi perilaku 

negatifnya. Apabila anak tidak memiliki 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. 

Salah satu bentuk perilaku negatif anak yang muncul karena 

kurangnya keterampilan sosial adalah dengan munculnya perilaku 

agresif, sebagai reaksi emosi yang sering terjadi pada saat anak masuk 
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sekolah. Yang dimaksudkan dengan perilaku agresif adalah perilaku 

menyerang orang lain baik, secara fisik (non verbal) maupun secara kata-

kata (lisan/verbal/relational). Perilaku agresif pada kanak-kanak ini 

dapat berupa perilaku seperti memukul, mencubit, menendang, 

menggigit, berebut mainan, marah-marah, memfitnah, menyebarkan 

gossip, bahkan mencaci maki (Yusuf, 2002). Meskipun perilaku agresif 

ini normal terjadi pada masa kanak-kanak, namun jika dibiarkan akan 

berdampak negatif saat mereka dewasa (Richardson, 2007). 

Munculnya perilaku agresif pada anak sebaiknya diatasi sehingga 

tidak berlanjut hingga dewasa. Salah satu caranya adalah dengan 

memberikan contoh (imitation) kepada anak dan mengarahkan anak 

untuk berperilaku yang baik. Selain itu untuk mereduksi dorongan 

perilaku agresifnya, seseorang membutuhkan saluran. Freud 

menyebutnya sebagai katarsis, yaitu upaya untuk menurunkan rasa emosi 

dan kebenciannya dengan cara yang lebih aman sehingga dapat 

mengurangi perilaku agresif yang sekiranya akan muncul (Sarwono, 

2009). Katarsis dapat berupa kegiatan fisik yang menguras tenaga. Salah 

satu metode katarsis yang dapat diterapkan (khususnya bagi anak-anak) 

adalah dengan bermain. 

Khususnya disini adalah bermain peran. Saat anak bermain peran, 

anak dapat berpura-pura memerankan menjadi seseorang atau menjadi 

sesuatu. Hal ini 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 (Casas et 

al, 2006).  

Seperti halnya Suyanto (2005) yang mengatakan untuk menurunkan 

perilaku agresif anak dapat ditempuh dengan cara menaikkan 
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keterampilan sosial anak dimana sikap empatinya terhadap orang lain 

dapat muncul dan terasah. Untuk dapat meningkatkan keterampilan 

sosial pada anak TK dapat diperoleh dengan cara pemberian metode 

bermain peran. Karena pada waktu anak bermain peran, anak memiliki 

kesempatan untuk bermain dalam situasi kehidupan yang sebenarnya, 

melepaskan emosi, mengekspresikan diri dengan kreatif, dan yang 

terpenting anak dapat membangun atau meningkatkan keterampilan 

sosial . Hal itupun sesuai dengan apa yang diungkap Docket dan Fleer 

(2000). Secara ringkas kerangka berfikir ini dapat dilihat pada Bagan 1 

dibawah ini. 

 

Bagan 1 

Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi sosial pada anak dibutuhkan 

+ - 

Salah satu bentuk perilaku 

negatif anak yang muncul 

karena kurangnya 

keterampilan sosial adalah 

dengan munculnya perilaku 

agresif 

 

Saat bermain peran, anak 

dapat menyalurkan emosinya 

sehingga dapat mengurangi 

rasa egosentrisnya dan 

mengembangkan kompetensi 

sosialnya. 

cara 
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D. Hipotesis  

Hipotesis 1 

Ha : Bermain peran efektif terhadap penurunan perilaku agresif 

Ho : Bermain peran tidak efektif terhadap penurunan perilaku agresif 

 

Hipotesis 2 

Ha : Terdapat hubungan antara banyaknya pemberian sesi bermain 

peran perhadap penurunan perilaku agresif 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara banyaknya pemberian sesi 

bermain peran perhadap penurunan perilaku agresif 

 

 




