
 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Teori Belajar Anak Usia Dini  

 

Pembelajaran pada anak usia dini tentu berbeda dengan orang dewasa. 

Dimana pada pembelajaran anak usia dini lebih ditekankan pada proses 

pembelajarannya bukan hasil dari pembelajaran tersebut. Dengan kata lain 

pembelajaran anak usia dini lebih ditekankan pada pengalaman yang 

dibangun sendiri oleh anak. Beberapa teori belajar diungkapkan dalam 

Asri (2012: 20, 34, 58) antara lain teori behaviouristik bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara 

stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami 

anak dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang 

baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga 

seseorang yang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan 

perubahan tingkah lakunya. 

 

Teori belajar menurut teori kognitif adalah teori yang lebih mementingkan 

proses belajar dari pada hasil belajarnya. Belajar tidak sekedar melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respon, model belajar kognitif merupakan 

suatu bentuk teori belajar yang sering disebut model perseptual bahwa 
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tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya 

tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dimana 

belajar merupakan pemahaman atau perubahan persepsi yang tidak selalu 

terlihat sebagai tingkah laku yang namapak. 

 

Teori belajar konstruktivisme secara konseptual yaitu proses belajar jika 

dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi 

yang berlangsung satu arah dari luar kedalam diri anak. Melainkan sebagai 

pemberian makna oleh anak kepada pengalamannya melalui proses 

asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur 

kognitifnya. Teori ini menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan 

belajar adalah aktivitas anak dalam mengkonstruksi atau membangun 

pengetahuannya sendiri bukan mentransfer pengetahuan yang dimilkinya. 

 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, teori yang paling sesuai 

dalam pembelajaran anak usia dini yaitu teori konstruktivisme dimana 

anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasikan dirinya untuk 

membangun pengetahuannya sendiri dimana pada anak usia dini 

dilakuakan dengan kegiatan bermain. Sehingga anak akan terbiasa atau 

terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, 

kritis serta berpikir kreatif. 
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B. Aspek Perkembangan Sosial Emosional 

 

Aspek sosial emosional merupakan aspek yang saling berkaitan satu sama 

lain, dimana emosi mempengaruhi cara bersosialisasi pada anak. Emosi 

merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri 

seseorang yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan. 

Menurut Goleman  dalam  Djaali (2006:37), “emosi merujuk pada suatu 

perasaan atau pikiran-pikiran khas,suatu keadaan biologis dan psikologis 

serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak”. Menurut Yusuf (2013: 

64) bahwa “emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah 

laku individu, dalam hal termasuk pula perilaku belajar (learning) 

Sedangkan menurut L. & A. Crow dalam Djaali (2006:37), “emosi adalah 

pengalaman yang afektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara 

menyeluruh, dimana keadaan mental dan fisiologi sedang dalam kondisi 

yang meluap-luap, juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas 

dan nyata”. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa emosi adalah suatu perasaan yang bergejolak dalam diri yang 

diungkapkan dengan tingkah laku yang jelas dan nyata.  

 

Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, 

baik dengan teman sebaya, orang tua maupun saudara-saudaranya. Secara 

potensial (fitrah) manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Sejak kecil 

anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-

orang yang paling dekat dengannya, yaitu dengan ibu, ayah, saudara, dan 
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anggota keluarga yang lain. Apa yang telah dipelajari anak dari 

lingkungan keluarga turut mempengaruhi pembentukan perilaku sosialnya.  

Menurut pendapat Elizabeth B Hurlock dalam Djaali (2006:49)  bahwa 

“Perkembangangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap 

atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di 

masyarakat”. Menurut Yusuf (2013: 65) bahwa “perkembangan sosial 

dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan 

norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama”. Sedangkan menurut 

Singgih D. Gunarsah dalam Djaali (2006:49) bahwa “Perkembangan sosial 

merupakan kegiatan manusia sejak lahir, dewasa, sampai akhir hidupnya 

akan terus melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya yang 

menyangkut norma-norma dan sosial budaya masyarakatnya”. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa aspek sosial 

emosional merupakan kemampuan berhubungan dengan lingkungan dan 

diri sendiri yaitu perasan batin seseorang, baik berupa pergolakan pikiran, 

nafsu, keadaan mental dan fisik yang dapat muncul atau termanifertasi ke 

dalam bentuk-bentuk atau gejala-gejala seperti takut, cemas, marah, kesal, 

iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan ingin tahu yang dapat 

mempengaruhi interaksi sosial dengan lingkungannya. Melalui emosi anak 

belajar cara mengubah perilaku agar dapat menyesuaikan diri dengan 

tuntutan dan ukuran sosial. 
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a. Karakteristik Aspek Perkembangan Sosial Emosional Anak  

 

Karakteristik perkembangan anak usia dini dikemukakan Balitbang 

Diknas (2002) dalam Yusuf Syamsu (2011:53) sebagai berikut: 

Tabel 1. Karakteristik Aspek Sosial Emosional 

Aspek Karakteristik usia 5-6 tahun 

Sosial emosional 1. Tenggang rasa 

2. Bekerja sama 

3. Dapat bermain atau bergaul 

dengan teman  

4. Dapat berimajinasi 

5. Mulai belajar berpisah dari 

orangtua  

6. Mengenal dan mengikuti aturan  

7. Merasa puas dengan prestasi 

yang diperoleh  

8. Menunjukkan reaksi emosi yang 

wajar 

Sumber: Balitbang Dikns 2002 

 

Tingkat pencapaian perkembangan aspek sosial emosional pada anak 

usia 5-6 tahun telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 58 Tentang Standar PAUD antara lain sebagai berikut: 

1. Bersikap kooperatif dengan teman. 

2. Menunjukkan sikap toleran.  

3. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada 

(senang-sedih-antusias, dsb.). 

4. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai 

sosial budaya setempat. 

5. Memahami peraturan dan disiplin. 

6. Menunjukkan rasa empati. 
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7. Bangga terhadap hasil karya sendiri. 

8. Menghargai hasil karya oranglain. 

 

b. Faktor Perkembangan Aspek Sosial Emosional  

  

Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak 

secara garis besarnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses 

perkembangan yang optimal bagi seorang anak, yaitu faktor internal 

(dalam) dan eksternal (luar). faktor internal ini meliputi:  

a. hal-hal yang diturunkan dari dari orang tua; 

b. unsur berpikir dan kemamuan intelektual: 

c. keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh (unsur hormonal); dan 

d. emosi dan sifat-sifat (temperamen) tertentu. 

  

Adapun faktor eksternal atau faktor luar ialah faktor-faktor yang 

diperoleh anak dari luar dirinya, seperti faktor keluarga, faktor gizi, 

budaya, dan teman bermain atau teman sekolah. Keluarga sangat 

berpengaruh dalam  membentuk kepribadian anak sikap dan kebiasaan 

keluarga dalam mengasuh anak mendidik anak, hubungan orang 

tuadengan anak, dan hubungan antara anggota keluarga. Keluarga 

yang proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. 

Seperti hubungan keluarga antara bapak dan ibu yang tidak harmonis, 

sering bertengkar di depan anak, perlakuan kasarterhadap anak, terlalu 

ketat dan mengekang kebebasan anak, kesemuanya akan sangat 

memengaruhi perkembangan kepribadian  anak.  
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C. Hakikat Bermain Anak Usia Dini 

  

Bermain adalah pemicu kreatifitas anak dan anak akan meningkat 

kreatifitasnya melalui bermain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

bermain berasal dari kata dasar main yang berarti melakukan aktivitas atau 

kegiatan untuk menyenangkan hati (dengan menggunakan alat tertentu 

ataupun tidak). Menurut Sudono (2000: 1) bahwa “bermain adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat yang 

menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi 

kesengangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak”. Sedangkan 

menurut Montessori dalam Fauziah (2010: 109) bahwa “Bermain adalah 

dunia anak”.  

 

Bermain sangat signifikan dengan perkembangan anak secara fisik, sosial 

emosional, dan kognitif. Menurut Mayke S ( 2001: xvii) bahwa “bermain 

adalah aktivitas yang menyenangkan dan merupakan kebutuhan yang 

sudah melekat (inherent) dalam diri setiap anak”. Sedangkan menurut  

Dewey dalam Fauziah (2010: 111) bahwa “bermain bagi anak sama 

dengan bekerja bagi orang dewasa. Dalam bermain berbagi pengalaman, 

memaknai simbol yang terdapat dalam aturan bermain akan terpadu 

sebagai penguat kognitif, fisik dan sosial emosional mereka”. Bermain 

merupakan sebuah kegiatan belajar bagi anak usia dini. Hal ini sejalan 

dengan yang diungkapkan Ratna dalam Fadillah (2011:27) bahwa 
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“bermain merupakan salah satu kebutuhan dasar anak sebagai bentuk 

kegiatan belajar bagi mereka”. 

 

Berdasarkan teori yang telah dikutip di atas bermain dapat disimpulkan 

bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya adalah 

bermain yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap anak, baik itu bertujuan 

ataupun tanpa tujuan, yang didalamnya mengandung berbagai unsur 

kesenangan dan kegembiraan. Dalam bermain anak dapat belajar dan 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi dalam 

dirinya dan membantu proses perkembangan dalam diri anak. 

 

a. Jenis Bermain 

 

Anak melakukan kegiatan main untuk membangun skema mental 

melalui interaksi dengan objek, manusia, dan berbahasa. Anak-anak 

dengan senang melakukan berbagai gerakan saat bereksplorasi 

menggunakan mata, pendengaran, dan inderawi lainnya saat bermain 

dengan lingkungan mereka. Seiring dengan pertumbuhan usia, fungsi 

bermain kemudian akan membangun aspek lain yang melibatkan sosial 

emosi mereka seperti rasa percaya diri saat mereka mampu meraih 

berbagai kecakapan lainnya. 

Jenis-jenis bermain diungkapkan oleh Smilansky dalam Fauziah (2010: 

111) sebagai berikut: 
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1) Bermain Simbolik  

Bermain dengan menghadirkan sesuatu sebagai simbol, telah 

dimulai sejak anak berusia dua tahun dan terus berlangsung dalam 

berbagai bentuk hingga mereka dewasa. Bermain simbolik terkait 

dengan permainan konstruktivif dan bermain drama. 

2) Bermain Konstruktif  

Bermain konstrukrtif menggunakan materi atau obyek terkait 

fungsi atau lebih canggih lagi dapat terkait dengan simbol. Anak 

menciptakan sendiri atau membangun sendiri berbagai materi 

secara konkrit dan menghadirkannya sebagai objek. Intinya dalam 

main pembangunan bukan hanya karya yang diperhatikan tetapi 

yang lebih penting adalah membangun gagasan dan cara berpikir 

anak itu sendiri. Contohnya adalah bermain menyusun balok dan 

benda cair lain. 

3) Bermain drama  

Bermain drama anak menciptakan sendiri tokoh imajinasi yang 

mereka inginkan. Mereka bermain dengan gambar, bereksperimen 

dengan situasi-situasi yang diinginkan. Jika ada dua anak atau 

lebih terlibat dalam permainan itu, maka akan terjadilah 

permainan sosiodrama. Misalnya mereka akan bermain “ibu-

ibuan, masak- masakkan, dokter-dokteran” atau bermain dengan 

berbagai tema yang mereka pilih melalui rundingan (negosiasi) 

bersama teman. Ketika mereka bermain sendiri, mereka akan 

berbicara sendiri, sesuai dengan fantasi mereka sebagai anak. 
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Begitulah cara mereka memahami dunia mereka sebagai anak, 

untuk membangun bahasa, dan kecakapan sosial lainnya. 

 

b. Bermain Peran  

 

Hakikat pembelajaran bermain peran terletak pada keterlibatan 

emosional pemeran dan pengamat dalam situasi masalah yang secara 

nyata dihadapi. Melalui bermain peran dalam pembelajaran, 

diharapkan para peserta didik dapat mengeksplorasi perasaannya, 

memperoleh wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsinya, 

mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi, dan mengeksplorasi inti permasalahan yang diperankan 

melalui berbagai cara. 

 

Pengertian bermain peran adalah salah satu bentuk pembelajaran, 

dimana peserta didik ikut terlibat aktif memainkan peran-peran 

tertentu. Bermain peran (role playing) merupakan sebuah permainan di 

mana para pemain memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan 

berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain 

memilih aksi tokoh-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh 

tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem 

peraturan permainan yang telah ditetapkan dan ditentukan, asalkan 

tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan, para pemain bisa 

berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir permainan.  Menurut 

Piaget dalam Mayke S (2003: 25-26)  bahwa “bermain peran dengan 
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istilah symbolic play atau make believe play yang ditandai dengan 

bermain khayalan dan bermain pura-pura, anak menggunakan berbagai 

benda sebagai simbol atau representasi benda itu”. Sedangkan Menurut 

Stasen Berger dan Garvey dalam Mayke (2001: 35) bahwa “bermain 

peran yaitu kegiatan bermain khayal atau pura-pura yang melihatkan 

unsur imajinasi dan peniruan terhadap perilaku orang dewasa. 

Misalnya, bermain dokter-dokteran, ibu-ibuan, masak-masakan, 

sekolah-sekolahan, polisi-polisian dan lain-lain”.  

 

Kegiatan bermain peran memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menciptakan situasi khayalan dimana anak diberi kesempatan untuk 

bereksplorasi dengan suatu objek dan melakukan kegiatan sesuai 

dengan karakter objek tersebut. Menurut Vygotsky dan Erickson 

dalam Bambang (2006: 35) bahwa “bermain peran disbeut juga main 

simbolik, pura-pura, fantasi, imajinasi, atau main drama sangat penting 

untuk pekembangan kognisi, sosial, dan emosi anak pada usia tiga 

sampai enam tahun".  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu 

bermain peran dilaksanakan berdasarkan pengalaman siswa dan isi dari 

pelaksanaan teknik ini yaitu pada situasi “disini pada saat ini”. 

Bermain peran memungkinkan siswa untuk mengungkapkan 

perasaannya yang tidak dapat dikenal tanpa bercermin pada orang lain. 

Mengungkapkan perasaannya untuk mengurangi beban emosional. 
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Dengan demikian, anak dapat belajar dari pengalaman orang lain 

tentang cara memecahkan masalah yang pada gilirannya dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Kegiatan 

bermain peran berasumsi bahwa proses psikologis yang tersembunyi, 

berupa sikap, nilai dan sistem keyakinan, dapat diangkat ke taraf sadar 

melalui kombinasi pemeranan secara spontan. Dengan demikian, anak 

dapat menguji sikap dan nilainya yang sesuai dengan orang lain, 

apakah sikap dan nilai yang dimilikinya perlu dipertahankan atau 

diubah. 

 

c. Manfaat Bermain Peran  

 

Bermain peran bermanfaat untuk mendorong anak agar turut aktif 

dalam pemecahan sambil menyimak secara seksama bagaimana orang 

lain berbicara mengenai masalah yang sedang dihadapinya.  Melalui 

bermain peran dalam pembelajaran, peserta didik juga dapat 

mengekplorasi perasaannya, memperoleh wawasan tentang sikap, nilai 

dan persepsinya mengenai suatu hal, mengembangkan keterampilan 

dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan 

mengekplorasi inti permasalahan yang diperankan melalui berbagai 

cara. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Surya (2006: 47) 

manfaat bermain peran yaitu: 

1. Mengajarkan pada anak bagaimana memahami dan mengerti 

perasaan orang lain. 
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2. Mengajarkan pembagian pertanggungjawaban dan 

melaksanakannya 

3. Mengajarkan cara menghargai pendapat orang lain 

4. Mengajarkan cara mengambil keputusan dalam kelompok  

Selain itu menurut Mayke S (2001: 58) “bermain peran bermanfaat 

untuk membantu penyesuaian diri anak. Dengan memerankan tokoh-

tokoh tertentu ia belajar tentang aturan-aturan atau perilaku apa yang 

bisa diterima oleh orang lain, baik dalam berperan sebagai ibu, ayah, 

guru, murid dan seterusnya”. Anak juga belajar untuk memandang 

suatu masalah dari kacamata tokoh-tokoh yang ia perankan sehingga 

diharapkan dapat membantu pemahaman sosial pada diri anak. 

Manfaat lain  adalah anak dapat memperoleh kesenangan dari 

kegiatan yang dilakukan atas usaha sendiri, belajar.  

 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bermain peran 

dapat membantu anak dalam pengambilan keputusan dan  memahami 

aturan-aturan. Bermain peran juga dapat melatih anak memecahkan 

masalah sederhana yang terjadi pada dirinya. 

 

d. Jenis Bermain Peran 

 

Dilihat dari jenisnya bermain peran terdiri dari bermain peran makro 

dan bermain peran mikro. Sejalan dengan pendapat Mutiah (2010: 

115) bermain peran terbagi kedalam dua jenis kegiatan yaitu bermain 
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peran makro dan bermain peran mikro. Jenis bermain peran makro 

adalah bermain yang sifatnya kerja sama lebih dari 2 orang bahkan 

lebih khususnya untuk anak usia taman kanak-kanak, sedangkan 

bermain peran mikro adalah awal bermain kerja sama dilakukan hanya 

2 orang saja bahkan sendiri.  

 

Perbedaan konsep antara bermain peran makro dan mikro akan 

memberikan perbedaan tingkat perkembangan sosial emosional pada 

anak. Bermain peran makro dapat melatih kerja sama pada anak, di 

dalamnya terjadi interaksi antar pemain sehingga dapat melatih 

kemampuan bersosialisasi dan melatih emosi anak terhadap lawan 

mainnya/teman.  Sedangkan bermain peran mikro merupakan awal 

bermain keja sama, sehingga peluang anak untuk bekerja sama lebih 

sedikit. Hal ini disebabkan lawan main anak pada bermain peran 

mikro lebih sedikit dari pada bermain peran mikro. Oleh Erickson 

dalam Yuliani (2007), yaitu mikro dan makro: 

a. Bermain peran mikro 

Anak-anak belajar menjadi sutradara atau dalang, memainkan 

boneka, dan mainan berukuran kecil seperti rumah-rumahan, 

kursi sofa mini, tempat tidur mini (seperti bermain boneka 

barbie). Biasanya mereka akan menciptakan percakapan sendiri. 
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b. Bermain peran makro 

Anak secara langsung bermain menjadi tokoh untuk memainkan 

peran-peran tertentu sesuai dengan tema. Menggunakan alat 

bermain dengan ukuran sesungguhnya. Misalnya peran sebagai 

dokter, perawat, pasien, dalam sebuah rumah sakit. 

 

e. Tahapan Bermain  Peran  

 

Tahapan bermain peran menurut Dodge dan Colker dalam Hamalik 

(2002: 65) berpendapat bahwa bermain peran dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu “imitative role play, make believe play, socio-drama 

play. Tahap pertama adalah bermain meniru. Pada tahapan awal 

permainan ini, permulannya anak mencoba untuk berakting, berbicara 

dan berpakaian seperti yang diketahuinya. Anak menggunakan 

barang-barang untuk obyek sungguhan. Anak meniru kebiasaan orang 

lain yang dilihatnya pada saat bermain peran. Sebagai contoh 

berpakaian putih seperti seorang dokter dengan stetoskop 

menggantung dilehernya. 

 

Tahap kedua bermain pura-pura. Di tahapan ini anak-anak lebih 

banyak bermain dengan menggunakan imajinasi mereka. Dalam 

bermain peran ini menggunakan tali sebagai pipa air pemadam 

kebakaran, atau amplop sebagai dompet sang ibu. Anak juga belajar 
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dengan menggunakan daya khayalnya untuk membuat daya khayalnya 

dan membuat gerakan sesuai dengan situasinya. 

 

Tahapan ketiga adalah bermain  drama. Di tahapan ini anak sudah 

mengenal teman. Bermain drama membantu anak untuk saling 

mengenal teman-temannya. Bermain drama merupakan gabungan dari 

bermain peran, meniru dan bermain pura-pura. Dalam permainan 

drama membutuhkan dua anak atau lebih. Karena bersifat saling 

mempengaruhi dan harus berinteraksi satu sama lain, maka bermain 

drama memerlukan perencanaan. Misalnya satu anak memilih 

berperan menjadi guru dan anak memilih berperan menjadi guru dan 

anak yang lain menjadi murid. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

kegiatan bermain peran memiliki tahapan yang dilalui anak yaitu 

tahap pertama bermain meniru, tahap kedua bermain pura-pura dan 

tahap selanjutnya bermain drama. Dimana tahap-tahapan tersebut 

dilakukan untuk mempermudah anak pada saat pelaksanaan bermain 

peran. Guru hanya mengawasi anak saat berjalannya kegiatan bermain 

peran.  

 

f. Langkah Kegiatan Bermain Peran 

 

Langkah bermain dilakukan agar pembelajaran dalam bermain peran 

berjalan efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah metode bermain 
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peran sebagaimana yang diungkapkan brown, Lewis, dan harclearoad 

(1985: 337-338) antara lain: 1. set the athmosphere; set the stage for 

the problem; 2. Set the stage for the problem 3. Select student for 

roles 4. Role play the situation; and 5. Discuss the prensentation. 

 

Tahap yang pertama adalah menata suasana. Suasana yang informal 

adalah petunjuknya. Tempatkan anak dalam kerangka pikiran yang 

mudah diterimanya. Ajak anak mempelajari tujuan yang akan dicapai. 

Pada tahap ini, suatu masalah atau peristiwa yang akan diperankan 

harus didiskusikan oleh seluruh anak dan guru menjelaskan secara 

garis besar situasi yang akan dimainkannya.  

 

Tahap yang kedua adalah menata lingkungan main. Setelah 

menentukan masalah yang akan dimainkan, diskusikan dengan anak 

peran-peran apa saja yang akan diperankan. Selanjutnya, menata 

lingkungan main sesuai dengan masalah yang akan dimainkan. 

Kostum dan perlengkapan apa saja yang akan digunakan pun harus 

dipersiapkan.  

 

Tahap yang ketiga adalah memilih peran untuk anak. Beri arahan pada 

anak mengenai peran apa saja yang akan dimainkan, dan memberikan 

kebebasan pada anak untuk memerankan tokoh yang akan 

dimainkannya sehingga anak dapat berperan sesuai dengan natural. 

Anak yang telah memilih peran harus mampu meleburkan dirinya 
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dalam peran tersebut dan dapat menyajikannya dengan baik. 

Kemampuan untuk berpura-pura adalah sangat penting. 

 

Tahap keempat adalah pelaksanaan bermain peran. Ketika kegiatan 

bermain peran dilaksanakaan, anak-anak harus dimotivasi agar tampil 

dengan spontan dan natural. Apabila permainan anak terlihat agak 

kacau, guru harus menstimulasi anak. 

 

Tahap yang kelima adalah mendiskusikan penampilan bermain peran. 

Penampilan anak dalam bermain peran harus dievaluasi. Evaluasi 

penampilan tersebut dilakukan oleh seluruh anak/pemain untuk 

menarik kesimpulan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang 

telah dicapai serta dipahami oleh anak dari penampilan yang telah 

dimainkan.  

 

Langkah bermain peran juga dikemukakan oleh DJamarah (2005: 

238). Ada lima langkah dalam bermain peran yaitu: (1) penentuan 

topik, (2) penentuan anggota pemeran, (3) mempersiapkan peranan, 

(4) latihan singkat dialog, (5) pelaksanaan permainan peran. 

Bersasarkan pendapat tersebut ada hal yang mungkin tidak terlalu 

dibutuhkan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan anak usia 

dini. 
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D. Penelitian yang Relevan 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Priatni (2010)  “Metode bermain peran 

untuk meningkatkan aspek berbicara pada anak di TK ABA Kuncen 1 

Yogyakarta”. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

anak melalui metode bermain peran di TK ABA Kuncen 1 Yogyakarta 

pada tahun 2010. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan jumlah murid sebanyak 24 anak yang terdiri dari siswa 

putra 8 anak dan siswa putri 16 anak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan berbicara anak dapat ditingkatkan melalui metode 

bermain peran.  

2. Selain itu, penelitian yang dilakukan Supriyani (2012) dengan judul 

“Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini Melalui 

Penggunaan Metode Bermain Peran Di TK Al-Insan Jakarta”. Hasil 

penelitian menunjukan meningkatnya keterampilan sosial anak  

seperti : anak memberi bantuan kepada teman yang kesulitan 

menyelesaikan tugasnya, berbagi makan ketika temannya tidak 

membawa makanan, memberi pinjam pensil warna dan pensil tulis, 

tidak mengganggu teman yang sedang belajar, mengucapkan selamat 

ketika teman mendapat penghargaan dari guru, memberi semangat 

pada teman yang belum menyelesaikan tugas, anak memperhatikan 

teman bicara saat bercerita, anak dapat mengajak teman merapihkan 

meja bersama.  
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3. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tri Lestari (2012) dengan judul 

“Peningkatan Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui 

Permainan Montase di RA Darul „Ulum PGAI Padang”. Dengan 

sampel 16 anak. Hasil penelitian disimpulkan melalui permainan 

montase dapat meningkatkan perkembangan sosial emosional anak B1 

RA Darul Ulum PGAI Padang.  

 

Beberapa penelitian yang relevan yang berkaitan dengan  kemampuan 

sosial dan bermain peran. Salah satunya penelitian yang dilakukan 

oleh Priatni, menyimpulkan bahwa kegiatan bermain peran dapat 

mengoptimalkan aspek perkembangan sosial anak.  

 

E. Kerangka Pikir 

 

Perkembangan sosial emosional anak usia dini sangat berhubuhan erat 

dengan aspek perkembangan lain. Perkembangan sosial merupakan 

kemampuan anak untuk melakukan interaksi dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, bagaimana ia berteman dan menempatkan dirinya 

pada lingkungan tersebut. Pada anak usia dini mulai memiliki 

kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat kepada diri sendiri 

(egosentris) kepada sikap bekerja sama (kooperatif) atau sosiosentris (mau 

memerhatikan kepentingan orang lain) 

 

Perkembangan emosional pada anak usia dini. Emosi pada tahap anak usia 

dini lebih terperinci dan didefferensiasi sehingga anak cenderung 
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mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Karasteristik emosi 

pada anak bersifat sementara dan lekas berubah. Jika anak bertengkar dan 

saling mencaci maki pada pagi atau siang hari, mak pada sore hari 

terhalang beberapa jam mereka sudah baikan dan main bersama lagi. 

Berbeda dengan orang dewasa yang bisa berseteru dalam waktu yang 

lama.  

 

Kegiatan bermain peran makro adalah salah satu kegiatan yang dapat 

digunakan untuk membantu mengembangkan aspek sosial emosional pada 

anak. Dimana anak terjun langsung dalam  melakukan peran dan 

mengeksplor dirinya sendiri dengan apa yang ia perankan. Anak dapat 

mengungkapkan emosinya dan berinteraksi dengan lawan mainnya 

sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap aspek perkembangan 

sosial emosionanya. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bagan seperti 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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F. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan yaitu: 

Terdapat pengaruh antara kegitan bermain peran makro terhadap aspek 

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

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

 


