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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bentuk penyelenggaraan

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar pertumbuhan dan

perkembangan fisik, kecerdasan, sosialemosional, yang disesuaikan dengan

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No.20 tentang

Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB I pasal 1 ayat 14:

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Menjadi guru anak usia dini merupakan kebahagian tersendiri bagi

orang yang menikmatinya terutama dimana guru dapat mengemban tanggung

jawab kongkret yang membutuhkan ketepatan,keuletan,dan kesabaran, dimana

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk satuan

pendidikan anak usia dini jalur nonformal dimana anak uisa 0-6 tahun sedang

mengalami masa perkembangan yang pesat di semua aspek perkembangan

anak.

Usia 4-6 tahun merupakan masa peka perkembangan aspek soSial

anak. Anak usia sensitif menerima berbagai upaya perkembangan seluruh

potensinya. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik

psikis dan fisik yang merespon stimulus lingkungan dan
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mengasimilasi/menginternalisasikan ke dalam pribadinya. Masa ini

merupakan masa awal perkembangan kemampuan anak. Sangat diperlukan

kondisi dan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan

dan perkembangannya tercapai secara optimal. Tanda bahwa anak

berkembang dengan optimal karena perilaku sehari-hari yang akan menjadi

kebiasaan anak.

Pembiasaan adalah proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif

menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-

ulang. Menurut Abdullah Nasih Ulwan (2012:78), pendidikan dengan proses

pembiasaan merupakan cara yang sangat efektif dalam pembentuk iman,

akhlak mulia, keutamaan jiwa dan untuk melakukan syariat yang lurus. Proses

pembiasaan sebenarnya berintikan pengulangan. Artinya yang dibiasakan itu

adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan akhirnya menjadi

kebiasaan. Pembiasaan harus diterapkan dalam kehidupan keseharian anak

didik, sehingga apa yang dibiasakan terutama yang berkaitan dengan akhlak

baik akan menjadi kepribadian yang sempurna. Misalnya jika guru masuk

kelas selalu mengucapkan salam. Bila anak didik masuk kelas tidak

mengucapkan salam, maka guru mengingatkan agar bila masuk kelas atau

ruangan apapun hendaklah mengucapkan salam.

Pembiasaan merupakan bagian penting yang melekat pada diri anak.

Rasa gotong royong, kerjasama, kemandirian, keingintahuan dan

kedisiplinanitu yang biasa melekat pada anak dimana akan dapat

mengembangkanpengetahuan dan keterampilannya. Peran antara orang tua

dan guru sangatberpengaruh dalam perkembangan sosial anak, karena dengan

dorongan orangtua dan guru anak akan memiliki keberanian dan

keingintahuan serta denganorang tua dan guru memberikan tanggung jawab

terhadap anak sehingga anakmemiliki kemampuan sosialnya yang

besar.Kemampuan sosial yang dimiliki oleh anak, anak dapat

melakukansesuatu dengan sangat mudah, sehingga dalam kegiatan permainan

berhitunganak akan dapat bermain dengan berbagai macam permainan yang

dapatmengasah otak/ berpikir yang lebih kongkrit (Sisdiknas, 2007: 4).
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Kemampuan sosial yang terjadi pada anak merupakan puncak

perkembangan rasa sosial yang terjadi pada diri sesorang karena pada masa

tesebut kemampuan sosial yang terbentuk bertujuan untuk memperolah

hubungan atau relasi baru yang lebih erat dalam kehidupan anak. Berkaitan

dengan kemampuan sosial, Shertzer (dalam Sopyan S. Willis, 2004 : 36)

menyatakan : “kemampuan sosial adalah interaksi antara seseorang dengan

orang lain yang dapat menunjang dan mempermudahkan secara positif bagi

perbaikan orang tersebut”. Kemudian pendapat tersebut dipertegas oleh

Rogers (dalam Sudirman, 2003: 81) menyatakan bahwa: “kemampuan sosial

adalah suatu hubungan seseorang kepada orang lain, datang dengan maksud

tertentu, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan

fungsi kehidupan di lingkungan sekolah.Untuk mengembangkan keterampilan

sosial anak didiknya, diperlukankegiatan pembelajaran yang menarik dan

menyenangkan bagi anak.

Bedasarkan kenyataan penelitimenyimpulkan bahwa keterampilan

sosial anak masih perlu ditingkatkan.Dari 17 anak, 12 anak yang

kemampuansosialnya masih kurang optimal, dan 5 anak kurang mendapat

pengalaman langsungbagaimana seharusnya dia berinteraksi dengan orang

lain. Upaya untukmeningkatkan kemampuan sosial anak yang telah dilakukan

selama inibelum menampakkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat ketika anak

diberikegiatan secara kelompok, banyak yang meminta untuk mengerjakan

sendiri-sendirisaja, meskipun guru senantiasa mengajarkan pentingnya

bekerjasamadengan teman, namun anak masih sulit untuk memahaminya.

Selain itu metode yang digunakan oleh guru masihkurang menarik minat anak

karena selama ini belum banyak kegiatan yangdilakukan secara kelompok dan

lebih bersifat individual, padahal melaluikegiatan kelompok, anak-anak akan

banyak belajar bagaimana antusiasme dalam melakukan permainan, mentaati

aturan, menunjukan rasa percaya diri, dan menghargai oang lain.

Kenyataantersebut menunjukkan bahwakemampuan sosial anak

masih perluditingkatkan. Dengan demikian, mengembangkan kemampuan

sosial anakmelalui kegiatan bermain peran bersama teman akan menjadi
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pengalamanpenting dalam perkembangan sosial anak. Melalui kegiatan

bermain perandiharapkan sifat egosentris anak akan semakin berkurang dan

secara bertahapanak berkembang menjadi makhluk sosial yang dapat

berinteraksi danmenyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Bermain peran diartikan juga sebagai cara memberikan pengalaman

kepada peserta didik melalui kegiatan bermain pura-pura misalnya anak didik

diminta memainkan peran tertentu dalam suatu permainan peran seperti,

bermain purapura menjadi pedagang, dokter, pemadam kebakaran, guru dan

lain-lain.Piaget (dalam Sujiono, 2012:121) mengatakan bahwa bermain peran

merupakan suatu aktifitas anak yang alamiah karena sesuai dengan cara

berfikir anak usia dini yang memasuki fase berfikir secara simbolik yaitu

kemampuan berfikir tentang objek atau peristiwa secara abstrak dan dapat

menggunakan kata-kata untuk menandai suatu objek dan membuat substansi

dari objek tersebut. Menurut Hamzah B.Uno (2014: 28) melalui bermain

peran anak belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran

yang berbeda-beda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain”.

Melalui metode bermain peran anak diajak untuk belajar

memecahkan masalah pribadi, dengan bantuan kelompok sosial yang

anggotanya teman-temannya sendiri. Dengan kata lain metode ini berupaya

membantu individu melalui proses kelompok sosial. Dalam metode bermain

peran anak bertindak, berlaku dan berbahasa sesuai dengan perannya,

misalnya sebagai guru atau sebagai orang tua, karena setiap tokoh yang

diperankan menurut karakteristik tertentu.

Dari hasil penelitian Desti Puji Astuti (2013) tentang Peningkatan

Keterampilan Sosial MelaluiMetode Bermain Peran menyimpulka bahwa

persentase keterampilan sosial penilaian > 40 setelah melakukan kegiatan

dengan metode bermain peran. Pada siklus kedua, dua puluh anak

keterampilan sosial meningkat. Persentase kenaikan tertinggi dalam

keterampilan sosial yang dicapai 96,6%.  Penelitian Sri Wahyuni (2015)

tentang Penerapan Metode Bermain Peran Untuk PeningkatanKemampuan

Sosial Anak disimpulkan bahwa metode bermain peran dapat meningkatkan
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kemampuan sosial anak dengan cara memberikan contoh masalah sosial yang

sering terjadi dilingkungan anak dan mengemasnya kedalam bentuk

permainan drama peran dengan bantuan media pembelajaran yang diciptakan

sendiri. Meningkatnya kemampuan sosial anak terbukti dengan hasil observasi

yang telah dilakukan dan diperoleh nilai rata-rata siklus 1 sebesar 55,4 atau

55,4% dan siklus 2 sebesar 80,7 atau 80,7% dengan kriteria Berkembang

Sangat Baik (BSB) atau bintang 4.

Melihat kenyataan diatas, diharapkan dengan menggunakan metode

pembelajaran Role Playing anak Taman Kanak-kanak Islamiyah Pontianak

dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang dapat mengembangkan

kemampuan  anak.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka peneliti bermaksud untuk

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan Sosial Anak

Usia 4-5 Tahun Melalui Metode Role Playingdi Taman Kanak-kanak

Islamiyah Pontianak”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, fokus

penelitian dalam penelitian ini secara umum adalah “Apakah ada Peningkatan

Kemampuan Sosial Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Metode Role Playingdi

Taman Kanak- kanak Islamiyah Pontianak ?.

Masalah umum tersebut, dapat dirinci menjadi sub masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana perencanaanpembelajaran kemampuan sosial anak usia 4-5

tahun melalui metoderole playing di Taman Kanak-kanak Islamiyah

Pontianak?

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kemampuan sosial anak usia 4-5

tahun melalui metoderole playing di Taman Kanak-kanak Islamiyah

Pontianak?
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3. Bagaimana peningkatan pembelajarankemampuan sosial anak usia 4-5

tahun melalui metoderole playing di Taman Kanak-kanak Islamiyah

Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Secara Umum

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui jawaban

Peningkatan Kemampuan Sosial Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Metode

Role Playingdi Taman Kanak- kanak Islamiyah Pontianak .

2. Tujuan Penelitian Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

a. Perencanaan pembelajaran kemampuan sosial anak usia 4-5 tahun

melalui metoderole playing di Taman Kanak-kanak Islamiyah

Pontianak

b. Pelaksanaan pembelajaran kemampuan sosial anak usia 4-5 tahun

melalui metoderole playing di Taman Kanak-kanak Islamiyah

Pontianak

c. Peningkatan pembelajarankemampuan sosial anak usia 4-5 tahun

melalui metoderole playing di Taman Kanak-kanak Islamiyah

Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah

pengetahuan peneliti khususnya dan para pembaca umumnya, mengenai

Peningkatan Kemampuan Sosial Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Metode

Role Playingdi Taman Kanak- kanak Islamiyah Pontianak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Anak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan  sebagai acuan dalam peningkatan

kemampuan sosial anak agar lebih aktif dan mampu menumbuhkan

ide-ide dalam proses dalam proses belajar mengajar.
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b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi guru

akan pentingnya metode Role Playing khususnya dalam meningkatkan

kemampuan sosial yang diharapkan akan mudah dilaksanakan.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

menulis serta mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan selama

berada dibangku perkuliahan.

d. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan

pengetahuan peneliti dan dapat memberikan masukan bagi peneliti

dalam mengaplikasikan disiplin ilmu selama menempuh perkuliahan

serta menyadari pentingnya penerapan metode role playingdalam

pembelajaran di Taman Kanak-kanak Islamyah Pontianak.

E. Definisi Operasional

1.  Kemampuan Sosial

Kemampuan sosial yang dimaksud dalam penelitianini adalah

dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain di sekitarnya,

antara manusia satu dan lainnya yang saling membutuhkan dan

menumbuhkan aspirasi untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya.

Dengan indikator: a) Menunjukkan sikap antusiasme, b) menaati aturan

yang berlaku, c) menghargai orang lain, dan d) menunjukkan rasa empati.

2. Meode Role Playing

Role playing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara

penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan

penghayatan anak.Role playing dalam penelitian ini adalah  kemampuan

dalam memperagakan suatu objek dalam bentuk permainan dengan

memanfaatkan secara maksimal sesuatu yang sudah ada berdasarkan

skenario yang telah dibuat, dengan indicator: a) pemanasan, b) pemilihan

peran, c) setting, d) penyiapan, d) pemeranan, e) diskusi dan evaluasi, f)

pemeranan kembali, g) berbagi pengalaman


