
 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “(1) Pendidikan anak usia dini 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia 

dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, 

dan/atau informal. (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau 

bentuk lain yang sederajat. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman 

Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. (4)  Pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah”.  

 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakkan dasar kearah 
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pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Sistem Penddikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 28 “Bahwa 

Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sebagai upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 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”. 

 

Perkembangan dapat diartikan sebagai “suatu proses perubahan dalam diri 

individu atau organisme, baik fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah) 

menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara 

sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara singkat 

perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan kearah yang lebih 

maju meliputi perkembangan fisik (kooordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta beragam), bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

dilalui oleh anak usia dini. 

 

Masa ini anak sudah memiliki keterampilan dan kemampuan walaupun 

belum sempurna. Usia anak pada masa ini merupakan fase foundamental 

yang akan menentukan kehidupannya di masa mendatang.  Maka kita 

harus memperhatikan perkembangannya khususnya pada aspek sosial 

emosional. 
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Perkembanga aspek sosial emosional merupakan salah satu aspek yang 

yang berkaitan dan saling berpengaruh dengan aspek perkembangan 

lainnya. Perkembangan sosial emosional pada anak meliputi kemampuan 

anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kemampuan untuk 

mengendalikan emosi pada dirinya. Anak mulai memiliki kesanggupan 

untuk menyesuaikan diri dari sikap berpusat kepada diri sendiri 

(egosentris) kepada sikap bekerjasama (kooperatif) atau sosiosentris (mau 

memerhatikan kepentingan orang lain). 

 

Aspek sosial emosional pada anak sangat penting untuk dikembangkan. 

Karena anak adalah penerus, pencipta, pengevaluasi  dan investasi masa 

depan yang perlu dipersiapkan secara maksimal, baik aspek perkembangan 

emosi maupun sosialnya. Pada kenyataannya Di TK Mekar Wangi Bandar 

Lampung masih terdapat banyak kendala dalam proses perkembangan 

sosial emosional anak, yaitu belum berkembangnya aspek sosial 

emosional pada anak secara merata. Di Sekolah ini masih terdapat 7 anak 

yang belum berkembng aspek sosial emosionalnya  dengan baik dan 14 

anak mulai berkembang aspek sosial emosionalnya sedangkan sisanya 

sebanyak 9 anak sudah berkembang aspek sosial emosionalnya hal ini 

diperoleh berdasarkan hasil observasi pra penelitian. Mereka yang belum 

berkembang yaitu anak yang masih kesulitan untuk bersosialisasi dengan 

lingkungannya dan belum mampu mengendalikan emosinya. Mereka 

masih belum mampu mengungkapkan emosi pada situasi yang tepat masih 

menunjukkan sifat agresif, mudah marah dan sering berkelahi dengan 
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teman sebayanya. Kemudian terdapat anak yang pendiam tidak mau atau 

tidak bisa berinteraksi dengan temannya dan cenderung hanya menjadi 

pengamat. Permasalahan ini muncul karena didasari oleh beberapa faktor 

penghambat yaitu kurangnya kreatifitas guru untuk menciptakan kegiatan 

yang menarik dan beragam bagi anak sehingga mengakibatkan minimnya 

kesempatan untuk anak mengeksplor dirinya yang kemudian menghambat 

perkembangan aspek sosial emosionalnya. Pembelajaran yang dilakukan 

di sekolah juga masih bersifat konvensional yaitu berpusat pada guru atau 

teacher center. 

   

Perkembangan sosial emosional merupakan penentu dari keberhasilan 

seseorang, untuk itu sejak dini aspek sosial emosional harus dilatih dan 

dikembangkan sebaik mungkin. Maka dari itu guru harus mengetahui 

aturan dan indikator yang akan di jadikan tuntunan agar tidak hanya 

melakukan pengembangan saja, tetapi juga harus memahami rambu-rambu 

dan kekhasan perkembangan sosial emosional agar tidak tergelincir pada 

penyediaan lingkungan belajar yang kurang sesuai atau bahkan keliru. 

Secara khusus, hendaklah guru menguasai tindakan-tindakan prinsip, di 

antaranya: Melatih pengendalian diri, mengajarkan pengenalan emosi pada 

anak, melatih pengelolaan emosi anak, penerapan disiplin dengan konsep 

empati, mengungkapkan emosi dengan kata-kata, melakukan permainan 

yang dapat melatih sosial dan emosional anak, menanggapi perasaan anak, 

menjadi contoh yang baik, melatih keterampilan emosi. 
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Strategi pembelajaran yang tepat dapat dilakuakan oleh guru sebagai 

pendidik dalam rangka membantu anak dalam proses perkembangannya. 

Pemilihan kegiatan yang tepat dapat menjadi penentu keberhasilan 

perkembangan pada anak khususnya spek perkembangan sosial emosional. 

Kegiatan-kegiatan tersebut digunakan sebagai acuan kegiatan yang dapat 

menyalurkan aspek sosial emosional pada anak. Salah satu kegiatan yang 

dipilih yaitu kegiatan bermain peran makro. Kegiatan bermain peran 

makro merupakan kegiatan dimana anak terlibat langsung dalam kegiatan 

yaitu memerankan suatu tokoh dan berperan menyerupai karakter sang 

tokoh. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengembangkan aspek 

perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kegiatan 

bermain peran makro terhadap aspek perkembangan sosial emosional anak 

usia 5-6 tahun.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas  maka diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Belum berkembangnya aspek sosial emosional pada anak dengan baik 

2. Sebagian besar anak usia masih belum mampu mengungkapkan emosi 

sesuai situasi 
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3. Minimnya upaya guru untuk menciptakan kegiatan bermain yang tepat 

dan menarik bagi anak dalam rangka mengembangkan aspek sosial 

emosional pada anak. 

4. Pembelajaran masih bersifat konvensional yaitu berpusat pada guru 

5. Kurangnya kesempatan yang diberikan oleh guru kepada anak untuk 

mengeksplorasikan dirinya melalui kegiatan bermain peran makro. 

6. Kurangnya minat sebagian anak untuk mengeksplorasikan dirinya 

melalui kegiatan bermain peran makro ini. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas banyak faktor 

yang menyebabkan masalah itu muncul. Maka penulis memfokuskan 

penelitian pada kegiatan bermain peran makro sebagai sarana penyalur 

aspek perkembangan sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun Di TK 

Mekar Wangi Bandar Lampung. 

 

D. Perumusan Masalah dan Permasalahan  

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan 

masalah yang sudah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu rendahnya perkembangan aspek sosial emosional pada anak usia 5-6 

tahun di TK Mekar Wangi Bandar Lampung. Sedangkan permasalahan 

pada penelitian ini yaitu: 
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“Apakah kegiatan bermain peran makro berpengaruh terhadap aspek 

perkembangan sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun Di TK Mekar 

Wangi Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015 ?”.  

 

Adapun judul penelitian ini adalah “Pengaruh kegiatan bermain peran 

makro terhadap aspek perkembangan sosial emosional pada anak usia 5-6 

tahun Di TK Mekar Wangi Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015” 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh kegiatan bermain 

peran makro terhadap aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 

tahun Di TK Mekar Wangi Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Terdapat banyak manfaat pada penelitian ini, baik untuk orangtua, 

pendidik, dan peneliti lain diantranya sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai pendorong para guru dan orangtua untuk mengembangkan 

aspek sosial emosional pada anak. 
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2. Manfaat praktis: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi 

dalam meningkatkan proses kegiatan pembelajaran khususnya 

dalam mengembangkan aspek sosial emosional pada anak. 

b. Bagi guru: 

Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta 

kreatifitas guru dalam mengemas suatu kegiatan pembelajaran agar 

lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. 

c. Bagi orangtua: 

Membantu orangtua untuk mengetahui perkembangan yang sedang 

dialami anak pada usianya. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan system pelayanan bagi peneliti selanjutnya 

 

 

 


