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BAB  IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi kancah penelitian 

Seluruh pengukuran perilaku agresif dan rekam kejadian pada 

waktu baseline maupun intervensi, dilakukan di Taman Kanak-Kanak 

Kristen Tri Tunggal, Semarang. Sekolah ini berada di jalan Ki 

Mangunsarkoro nomor 1A, Karena letak sekolahan ini bersebelahan 

langsung dengan gereja pendukungnya yaitu GKI Stadion, maka sekolah 

ini sering pula disebut sebagai TK Tri Tunggal Stadion. 

Fasilitas maupun program kegiatan yang ada di sekolah sudah 

cukup lengkap. Ada ruang Brain Gym untuk senam, ada ruang komputer, 

taman bermain indoor, kolam renang, ada tim psikolog yang dibentuk 

untuk menangani anak-anak yang bermasalah disekolah, ada pula parent 

meeting, field trip, hingga pembelajaran sentra yang didukung oleh guru-

guru berpengalaman hingga peralatan-peralatan yang lengkap.  

Karena sekolahan ini berbasis Kristen, maka ada pula kegiatan 

rohani yang melibatkan anak maupun orang tua. Seperti MT untuk 

persekutuan orang tua, dimana persekutuan ini untuk mendoakan anak 

yang bermasalah, ada fun garden untuk pembinaan rohani kanak-kanak. 

Oleh karenanya sekolah ini termasuk salah satu sekolah favorit yang ada 

di Semarang. 

Proses intervensi anak nantinya akan dilakukan di ruang Brain 

Gym dimana ruangan ini kedap suara, dan memenuhi kriteria untuk 

penelitian. Proses intervensi ini diadakan selama 10 sesi, dimana setiap 

sesi berlangsung sekitar 30 menit. 
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B. Persiapan penelitian 

Secara garis besar proses penelitian ini terbagi menjadi dua tahap, 

yaitu: 

1. Pra penelitian 

a. Observasi awal perilaku agresif pada anak TK 

Observasi awal dilakukan sejak anak masuk ke lingkungan kelas 

yang baru (tahun ajaran baru) pada tanggal 24 Juli 2013, di TK Kristen 

Tri Tunggal, Semarang. Penulis mengamati kegiatan anak di sekolah, 

baik di dalam kelas maupun saat bermain di luar kelas selama kurang 

lebih 3 jam selama kurang lebih 1 semester.  

b. Persiapan instrumen ukur 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah lembar observasi perilaku agresif yang diadaptasi 

dari Crick, Casas dan Mosher (1997) dan modul bermain peran ”pilial” 

yang telah diuji cobakan validitas permukaannya (face validity). Modul 

ini diadaptasi dari Russ (2004) dan telah dilakukan beberapa penyesuaian 

sehingga sesuai dengan kebutuhan penulis. 

c. Persiapan observer 

Penulis menggunakan bantuan observer (pengamat) diluar 

penulis, untuk mengisi skala perilaku agresif dengan alasan, agar penulis 

dapat melakukan konfirmasi keabsahan data hasil penelitian dan hasil 

yang didapatkan tidak bias. Kriteria observer adalah guru kelas yang 

telah berpengalaman selama minimal 20 tahun dan mengerti tentang sifat 

anak didiknya. Guru kelaspun bersedia melakukan observasi sesuai 

jadwal yang telah ditentukan oleh penulis. Berdasarkan kriteria tersebut 

maka penulis memilih guru kelas TK Kristen Tri Tunggal yang bernama 

Irawati Santoso S.Pd. AUD dan Shiane Susanti S.Pd. AUD. 

d. Persiapan subjek 
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Meskipun observasi dilakukan sejak awal masuk sekolah, namun 

untuk pengamatan lebih terfokuskan kepada 3 orang anak mulai minggu 

ke empat bulan Maret 2014 terhadap 3 orang anak bernama M.W.P, 

S.V.W, dan D.T.H. Deskripsi ketiga subjek tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 6 berikut ini: 

 

Tabel 6 

Deskripsi subjek 

Identitas subjek 1 Identitas subjek 2 Identitas subjek 3 

Nama : M. W. P 

Usia : 6 tahun 

TTL : 20 April 2008 

JK : Laki-laki 

Nama : S. V. W 

Usia : 5 tahun 

TTL    : 1 Sept 2008 

JK : Laki-laki 

Nama : D. T. H 

Usia : 5 tahun 

TTL : 10 Sept 2008 

JK        : Laki -laki  

 

Untuk mendapatkan ketiga subjek ini, maka penulis telah 

menyebarkan skala PSBS-T yang diisi oleh pengamat, dan 3 anak yang 

memiliki skor tertinggi dari total skala perilaku agresif inilah yang 

dijadikan subjek (dapat dilihat pada Lampiran 5 halaman 24). Kemudian 

penulis menghubungi orang tua dari anak untuk melakukan konfirmasi 

mengenai perilaku anak di rumah serta mengisi formulir kesediaan 

menjadi subjek dari penelitian ini. 

Ketiga subjek yang memiliki perilaku agresif tinggi inilah yang 

akan diberi perlakuan dengan diberikan permainan, yaitu bermain peran 

“pilial”. Bermain peran “pilial” dilakukan selama 10 sesi, dan tiap sesi 

kurang lebih 45 menit. 
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2. Pelaksanaan penelitian 

a. Baseline (A1) 

Dilakukan observasi guna mendapatkan data frekuensi perilaku 

agresif anak, selama dua hari berturut-turut pada tanggal 1-2 April 2014. 

Pengamatan berlangsung di sekolah, baik pada saat anak berada di kelas 

mengikuti pelajaran maupun pada saat anak bermain di luar kelas. 

Observasi dimulai pada pulul 10.00 hingga pukul 12.45 dan dilakukan 

oleh 3 orang pengamat. Pengamat mengisi lembar observasi perilaku 

agresif, kemudian jumlah total hasil observasi perilaku agresif yang 

muncul pada tahap baseline ini dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut 

dan untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6 halaman 26: 

 

Tabel 7 

Hasil observasi perilaku agresif (A1) 

Perilaku agresif yang diukur Jumlah total munculnya perilaku 

Mengancam secara verbal 51 

Menyebarkan gossip 0 

Menghasut teman 0 

Mendorong 105 

Memukul 126 

Menendang 78 

Mengancam secara fisik 3 

Menggigit 42 

 

b. Intervensi (B) 

Setelah didapatkan hasil observasi perilaku anak di sekolah, maka 

pada hari yang ketiga dilakukan intervensi yaitu bermain peran “pilial”. Sesi 

ini berlangsung selama 10 kali mulai dari tanggal 3 April 2014 hingga 
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tanggal 22 April 2014. Pada sesi ini setiap percakapan anak dicatat dan 

kemudian dianalisis (Russ, 2004). Untuk lebih lengkapnya, lihat pada 

Lampiran 7 mulai halaman 29. 

c. Baseline (A2) 

Dilakukan observasi kembali guna mendapatkan data frekuensi 

perilaku agresif anak selama dua hari berturut-turut pada tanggal 24-25 April 

2014. Pengamatan berlangsung di sekolah, baik pada saat anak berada 

dikelas mengikuti pelajaran maupun pada saat anak bermain diluar kelas. 

Observasi dimulai pada pulul 10.00 hingga pukul 12.45 dan dilakukan oleh 3 

orang pengamat. Dari hasil pengamatan ini secara garis besar dapat dilihat 

bahwa terjadi penurunan perilaku agresif yang muncul. Hasil observasi 

terhadap perilaku agresif yang muncul pada tahap baseline ini dapat dilihat 

pada Tabel 8 sebagai berikut dan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 6  halaman 26. 

 

Tabel 8 

Hasil observasi perilaku agresif (A2) 

Perilaku agresif yang diukur Jumlah total munculnya perilaku 

Mengancam secara verbal 12 

Menyebarkan gossip 0 

Menghasut teman 0 

Mendorong 39 

Memukul 42 

Menendang 27 

Mengancam secara fisik 0 

Menggigit 9 
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C. Uji daya diskriminasi aitem dan reliabilitas 

1. Uji daya diskriminasi aitem 

Pengujian daya diskriminasi aitem alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program komputer Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) versi 17. Menurut Azwar (2012), suatu aitem dikatakan 

baik apabila koefisien korelasi aitem totalnya > 0,30. 

Dalam penelitian ini juga telah dilakukan uji daya diskriminasi 

aitem dan uji reliabilitas dari skala perilaku agresif. Berdasarkan uji 

tersebut, maka diperoleh hasil dari 10 aitem skala periaku agresif yang 

telah disebarkan di TK Kristen Tri Tunggal untuk mencari subjek 

penelitian. Dari hasil, tidak diperoleh aitem yang gugur karena telah 

memenuhi standart yang ditentukan. Sehingga aitem yang baik berjumlah 

10 aitem. Aitem-aitem ini mempunyai koefisien skala yang bergerak dari 

0,512 sampai 0,885. Hasil uji daya diskriminasi aitem skala perilaku 

agresif tersebut dapat dilihat pada Tabel 9, dan lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 4 halaman 18. Selain itu telah dilakukan uji daya 

diskriminasi aitem permukaan terhadap modul bermain peran ”pilial” 

yang akan digunakan.  

 

Tabel 9 

Uji daya diskriminasi aitem skala perilaku agresif 

Aitem Uji daya diskriminasi 

1 .740 

2 .758 

3 .814 

4 .882 

5 .512 

6 .840 
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7 .797 

8 .764 

9 .846 

10 .885 

 

2. Uji Reliabilitas 

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas, diperoleh hasil sebesar 0,942 

sehingga termasuk dalam kategori tingkat reliabel yang sangat baik. Untuk 

lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4 halaman 18.  

 

D. Hasil penelitian 

1. Grafik aggression dan oral aggression anak saat bermain peran. 

Grafik pada Bagan 3 berikut hanya memaparkan hasil frekuensi 

percakapan anak yang mengindikasikan agresif oral maupun fisik 

pada fase baseline (B). Dimana X adalah jumlah banyaknya perilaku 

yang mengindikasikan agresif oral maupun fisik muncul, dan Y 

adalah jumlah sesi bermain peran. Sedangkan untuk hasil lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7 mulai halaman 3. 

 

Scater plot anak ke 1 

 
 

7           

6 *          

5           

4           

3  *   *      

2    *       

1   *    *    

0      *  * * * 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

X 

Y 



61 
 

Scater plot anak ke 2 
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Scater plot anak ke  3 
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Bagan 3 

Scater plot hasil perilaku anak saat bermain peran 

 

Melalui grafik scater plot di atas, dapat diketahui frekuensi 

percakapan anak yang mengindikasikan agresif oral maupun fisik pada fase 

baseline (B). Pada grafik scater plot anak pertama (M.W.P) dapat dilihat 

terjadi penurunan, pada awal sesi (sesi ketiga) terdapat 6 point dan pada 

akhir sesi tidak terdapat point percakapan anak yang mengindikasikan 

agresif oral maupun fisik.  

Pada grafik scater plot anak kedua (S.V.W), juga dapat dilihat 

adanya penurunan yang terjadi. Dimana pada sesi keenam, terdapat 6 point 

X 

Y 

X 

Y 
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dan pada akhir sesi tidak terdapat point percakapan anak yang 

mengindikasikan agresif oral maupun fisik. 

Pada grafik scater plot anak ketiga (D.T.H), dapat dilihat terjadi 

penurunan meskipun tidak banyak. Pada sesi kesembilan terdapat 4 point dan 

pada akhir sesi, terdapat 3 point percakapan anak yang mengindikasikan 

agresif oral maupun fisik. 

Dari hasil grafik ini maka dapat disimpulkan bahwa bermain peran 

“pilial” efektif dijadikan metode untuk menurunkan perilaku agresif pada 

anak TK. 

 

2. Analisa statistik untuk hasil ukur 

Perolehan diolah dengan uji korelasi melalui program SPSS 17 dengan 

uji regresi untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel 

dependent berdasarkan variabel independent (Priyatno, 2009).  

Untuk hasil uji anova anak pertama, didapatkan F hitung sebesar 

14,957 dan F tabel sebesar 5,318. Dari t hitung didapatkan hasil sebesar -

3,867 dan t tabel sebesar -2,306. Dengan nilai signifikansi < 0,05 (0,005). F 

hitung > F tabel, -t hitung < -t tabel, t hitung > t tabel, sehingga untuk 

hipotesis 1 didapat hasil bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa bermain peran efektif dijadikan sebuah metode untuk 

menurunkan perilaku agresif anak. 

Sedangkan untuk hasil uji anova anak kedua, didapatkan F hitung 

sebesar 20,455 dan F tabel sebesar 6,608. Dari t hitung didapatkan hasil 

sebesar -4,523 dan t tabel sebesar -2,571. Dengan nilai signifikansi < 0,05 

(0,006). F hitung > F tabel, -t hitung < -t tabel, t hitung > t tabel, sehingga 

untuk hipotesis 1 juga didapat hasil bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

dapat disimpulkan pula bahwa bermain peran efektif dijadikan sebuah 

metode untuk menurunkan perilaku agresif anak.  
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Namun untuk hasil uji anova, didapatkan F hitung sebesar 8 dan F 

tabel sebesar 18,513. Dari t hitung didapatkan hasil sebesar -2828 dan t tabel 

sebesar -4,303. Dengan nilai signifikansi > 0,05 (0,106). F hitung < F tabel, -

t hitung t tabel < t hitung < -t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara banyaknya pemberian 

sesi bermain peran dengan perilaku agresif pada anak. Untuk hasil 

perhitungan statistik lebih lengkapnya, dapat dilihat pada Lampiran 4 mulai 

halaman 20. 

Berdasarkan hasil uji regresi terhadap ketiga anak tersebut, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa anak pertama dan kedua memiliki hubungan 

positif signifikan. Dimana Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu bermain peran 

efektif terhadap penurunan perilaku sasaran (perilaku agresif yang 

diharapkan menurun). Sedangkan untuk anak ketiga menunjukkan hasil 

sebaliknya, dimana tidak terdapat hubungan yang signifikan (Ho diterima 

dan Ha ditolak). 

Oleh karena hasil tersebut, maka dilakukan kembali uji beda dengan 

menggunakan uji K independent sample test dengan Kruskal Wallis Test, 

untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan antara banyaknya 

pemberian sesi bermain peran terhadap penurunan perilaku agresif antara 

dua kelompok data (anak pertama sebanyak 10 sesi dan anak kedua sebanyak 

7 sesi) yang independent.  

Dari hasil perhitungan uji beda dengan menggunakan Kruskal Wallis 

Test, dapat dilihat bahwa nilai Chi-square 1,551 dengan df=1.  Sedangkan 

nilai Asymp. Sig 0,213. Karena nilai signifikansi > 0,05  maka untuk 

hipotesis kedua didapatkan hasil bahwa Ho diterima, dan Ha ditolak. Artinya 

tidak ada hubungan antara banyaknya pemberian jumlah sesi pada anak 

pertama sebanyak 10 sesi, maupun pada anak kedua sebanyak 7 sesi terhadap 

penurunan perilaku agresif. Sehingga dengan berbagai pertimbangan, dapat 
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disimpulkan bahwa lebih baik anak diberikan sesi bermain peran sebanyak 7 

sesi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4 halaman 23. 

 

E. Pembahasan 

Dengan adanya permasalahan kesulitan pada perkembangan sosial 

emosional anak, yang berakibat kurangnya kompetensi sosial anak sehingga 

anak akan cenderung memunculkan perilaku negatif seperti perilaku agresif. 

Maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan memberikan intervensi 

kepada anak dengan bermain peran. 

Sebelum dilakukan intervensi, dilakukan terlebih dahulu baseline 

(A1) selama 2 hari pada tanggal 1-2 April 2014. Dimana selama 2 hari anak 

dibiarkan bermain bebas, baik di kelas maupun di luar kelas (pada saat 

bermain). Selama itu penulis dan dua orang guru kelas melakukan 

pengamatan dan pencatatan pada lembar observasi perilaku agresif anak. 

Pada hari yang ketiga, tanggal 3 April 2014 mulai dilakukan 

intervensi pada anak pertama (M.W.P). Peralatan yang digunakan dalam 

permainan peran, adalah mainan binatang plastik dan mainan binatang 

lembut. Disini anak diajak untuk bermain peran selama lima menit dan 

dibantu oleh guru kelas sebagai pendamping. Intervensi pada anak pertama 

ini dilakukan selama 10 kali sesi. 

Pada sesi yang keenam, tanggal 8 April 2014 mulai dilakukan 

intervensi berikutnya kepada anak kedua (S.V.W). Peralatan permainan yang 

digunakan dalam permainan peran ditambah dengan mainan boneka puppet. 

Intervensi pada anak kedua ini dilakukan selama 7 kali sesi. 

Pada sesi yang ke sembilan, tanggal 14 April 2014 mulai dilakukan 

intervensi berikutnya kepada anak ketiga (D.T.H). Peralatan permainan yang 

digunakan dalam permainan peran ditambah dengan mobil-mobilan, cangkir 
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dan bola karet. Intervensi pada anak ketiga ini dilakukan selama 4 kali sesi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 14. 

Secara garis besar, melalui observasi dapat dilihat bahwa selama 

pemberian sesi bermain peran secara terpisah, terlihat anak pertama lancar 

dalam mengeluarkan kata-kata dan mengekspresikannya. Pada anak kedua 

dan ketiga, mereka terlihat tidak dapat dengan lancar mengucapkan kata-kata 

dan mengekspresikannya. Hal ini disebabkan mereka merasa malu karena 

situasi yang dirasakannya hingga kreatifitas anak tersebut tidak muncul. 

Namun pada saat recalling, dan ketiga anak ini digabung sehingga situasi 

menjadi berbeda. Mereka terlihat aktif dan antusias, bahkan anak kedua dan 

ketiga ketika ditanya untuk bermain peran kembali, mereka bersedia.  

Setelah pemberian sesi bermain peran selesai diberikan beberapa kali 

hingga akhir sesi, dapat dilihat perubahan perilaku yang cukup menonjol 

pada anak pertama dan kedua. Dimana anak terlihat berkurang perilaku 

agresifnya, meskipun tidak hilang seluruhnya. Sedangkan pada anak ketiga 

masih belum begitu nampak terlihat perubahan perilakunya. 

Selain dilakukan observasi untuk melihat perubahan perilaku pada 

anak pertama dan kedua, dilakukan pula pengukuran kembali pada tahap 

baseline (A2) tanggal 24 April dan 25 April 2014 untuk didapat data yang 

akurat dan dapat membandingkannya dengan sebelum anak mendapat 

intervensi pada tahap baseline (A1).  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan 4, dimana X adalah 

perilaku agresif yang diamati dan Y adalah frekuensi banyaknya perilaku 

yang muncul. Sedangkan perilaku agresif yang diukur adalah MV 

(mengancam secara verbal), MG (menyebarkan gosip), MT (menghasut 

teman), Md (mendorong), Mk (memukul), Mn (menendang), MF 

(mengancam secara fisik) dan Mg (menggigit). Dari bagan ini, dapat dilihat 

bahwa terjadi penurunan perilaku agresif, antara keadaan sebelum intervensi 
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atau baseline (A1) dengan keadaan sesudah intervensi atau baseline (A2). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bermain peran efektif sebagai salah satu 

metode yang dapat diterapkan kepada anak TK untuk menurunkan perilaku 

agresif.  

Sedangkan untuk hasil statistik melalui Uji Paired Sampel Test 

didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,018, atau < dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan perilaku agresif pada anak sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi bermain peran (lihat Lampiran 4 halaman 

22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4 

Grafik sebelum dan sesudah intervensi 

 

Untuk selanjutnya, dilakukan perhitungan data secara statistik untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh pemberian sesi bermain peran terhadap 
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perilaku agresif anak. Jika ada, manakah yang lebih efektif, apakah 

pemberian bermain peran sebanyak 10 sesi (pada anak pertama) atau 

sebanyak 7 sesi (pada anak kedua) atau sebanyak 4 sesi (pada anak ketiga). 

Pengujian secara statistik menggunakan uji regresi dan uji beda Kruskal 

Wallis Test.  

Dari hasil analisa dengan uji regresi didapatkan bahwa anak pertama 

memperoleh p=0,005 dan anak kedua p=0,006, karena < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Yang berarti bahwa ada hubungan yang positif 

signifikan antara pemberian bermain peran terhadap penurunan perilaku 

agresif anak. Sedangkan untuk anak ketiga mendapat nilai p=1,06, karena > 

0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Yang berarti tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pemberian bermain peran terhadap penurunan 

perilaku agresif anak. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dilakukan pengujian lagi dengan 

menggunakan uji beda untuk mengetahui apakah ada perbedaan jumlah 

keefektifitasan sesi pemberian bermain peran terhadap anak pertama dan 

kedua. Dari hasil uji beda kruskal wallis test, didapatkan nilai p=0,213, 

karena > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Yang berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan antara jumlah pemberian bermain peran terhadap 

penurunan perilaku agresif anak. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara pemberian intervensi bermain peran sebanyak 10 sesi 

aau 7 sesi.  

Melalui hasil observasi lapangan dan hasil data penelitian, diketahui 

adanya kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Russ (2004) yang 

menunjukkan bahwa pemberian bermain peran dapat meningkatkan 

kompetensi sosial anak sehingga dapat menurunkan perilaku negatif anak 

yang salah satunya adalah perilaku agresif. Meskipun tidak terdapat jumlah 

yang pasti untuk pemberian sesi bermain peran, namun dari hasil 
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perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan 

perubahan perilaku anak diperlukan sekurangnya 7 kali sesi pertemuan. Dan 

hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Seja dan Russ (1999) 

yang mengatakan bahwa perilaku agresif anak tidak ada kaitannya dengan 

permainan peran yang mereka lakukan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memprediksikan beberapa faktor yang menyebabkan adanya pengaruh 

pemberian bermain peran dengan penurunan perilaku agresif anak antara 

lain: 

1. Dalam sesi bermain peran dilakukan recalling untuk 

mengarahkan anak, mengajak anak berdiskusi mengenai perilaku 

sosial yang baik dengan tujuan agar dapat meningkatkan empati 

anak, meningkatkan kompetensi sosial. 

2. Selama proses bermain peran, anak didampingi oleh guru kelas 

yang sudah dikenalnya, sehingga anak mudah untuk 

mengungkapkan apa yang menjadi pemikirannya. 

Meskipun demikian, ada beberapa faktor penghambat jalannya sesi 

bermain peran, yang berpengaruh terhadap efektifitas pemberian metode 

bermain peran ini: 

1. Faktor individual  

Faktor yang berasal dari dalam diri anak, meliputi mood anak, 

kreatifitas anak dalam berimajinasi dan kesehatan anak saat 

melakukan bermain peran. 

2. Faktor lingkungan 

Faktor yang berasal dari luar diri anak, meliputi suasana 

lingkungan saat anak bermain peran. Dapat berupa gangguan dari 

teman, kenyamanan anak saat bermain dan guru yang 

mendampingi anak. 




