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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini merupakan anak yang memiliki karakteristik yang 

berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain, dimana pada masa nya 

mereka melewati tahapan  proses perkembangan. Masa tersebut adalah  masa 

emas “golden age” dimana  pengoptimalan perkembangan fisik motorik, 

bahasa, sosial emosional, moral dan agama harus dilakukan karena 

perkembangan tersebut berlangsung secara cepat dan saling berhubungan. 

Anak pada usia sekolah memiliki perkembangan sosial emosional yang 

berlangsung secara cepat, mereka mulai beradaptasi dengan lingkungan  baru 

dan mampu menjadi bagian didalamnya. Perkembangan sosial mengandung 

makna pencapaian suatu kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan 

sosial yang ada. Proses menuju kesesuaian tersebut paling tidak mencakup tiga 

komponen, yaitu belajar berprilaku dengan cara yang disetujui secara sosial, 

bermain dalam peranan yang disetujui secara sosial, dan perkembangan sikap 

sosial.  

Hurlock menyatakan indikator dari perilaku sosial yang sukses adalah 

kerjasama, persaingan yang sehat, kemauan berbagi, minat untuk diterima, 

simpati, empati, ketergantungan, persahabatan, keinginan bermanfaat, imitasi, 

dan perilaku lekat. Perkembangan emosi yang merupakan proses 

pengembangan kemampuan untuk tanggap secara emosional, terkait erat 
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dengan perkembangan sosial anak. Respon yang nyaman menimbulkan 

penerimaan sosial yang baik. Perkembangan sosial pada anak berhubungan 

erat dengan perkembangan kemampuan emosi pada anak dan perkembangan 

tersebut harus berdiri secara seimbang. Bersosialisasi yang sangat dibutuhkan 

anak membutuhkan keseimbangan. Gesell, Ames, dan Llg (dalam Hurlock, 

1978: 5), tidak saja menyatakan bahwa kemajuan anak terjadi secara bertahap, 

tetapi juga bahwa beberapa di antara tahapan ini ditandai oleh keseimbangan, 

ketika anak merupakan pusat perhatian yang karenanya mudah untuk hidup 

bersama dan diatur, sementara tahapan lainnya ditandai oleh keseimbangan, 

ketika tidak menjadi pusat perhatian yang membuat anak itu sulit untuk hidup 

bersama dan diatur. Hal ini mampu membuat anak memiliki sifat atau karakter 

yang berpengaruh pada kepribadiannya. 

Proses pengembangan kemampuan sosial emosional pada anak usia 

dini khusunya pada usia sekolah mengalami hambatan khusunya dalam 

kegiatan belajar mengajar. Anak tersebut belum mengerti dan memahami 

tentang bagaimana berperilaku yang sesuai. Kegiatan belajar mengajar yang 

diikuti oleh anak didalamnya terkandung hal-hal yang berpotensi pada anak 

antara lain kedisiplinan, tanggungjawab, rasa ingin tahu, pemahaman konsep 

baik-buruk, dan sebagainya.  

Kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dapat memotivasi pada 

anak misalnya dengan permainan yang melibatkan guru dan anak secara 

langsung, hal ini dijalankan untuk mengetahui adanya penerimaan kegiatan 

yang berlangsung yang diberikan oleh guru dimana anak akan terkonsep 
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bahwa kegiatan belajar mengajar memiliki hal yang saling berkaitan dalam 

proses pelaksanaannya yaitu aturan atau tata tertib, tahap kegiatan, dan 

evaluasi kegiatan.  

Di TK Pertiwi Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten 

Purbalingga memiliki jumlah murid 20 anak yang terdiri dari 13 anak 

perempuan dan 7 anak laki-laki. Pengkondisian kegiatan belajar mengajar 

sangat ditingkatkan karena anak belum mampu mengikuti dan menaati 

peraturan atau tata tertib. Anak kurang konsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran, kurangnya kedisiplinan untuk mematuhi guru, antara satu anak 

dengan anak yang lain belum mampu berbagi masih individual yang 

mengakibatkan terhambatnya kemampuan sosial emosional.  

 Kegiatan pembelajarannya masih identik dengan buku, pensil, dan 

lembar kerja siswa. Perlu dilakukan kegiatan yang dapat menarik perhatian 

anak dan sekaligus mampu menerapkan kemampuan sosial emosional anak 

dalam proses kegiatan belajar mengajar yaitu dengan bermain drama kabaret. 

Suyadi  ( 2010 : 8 ), bermain bagi anak bukan sekedar bermain, tetapi bermain 

merupakan salah satu bagian proses pembelajaran.  

Siti Hartinah (2011: 2), menjabarkan bahwa perlu adanya belajar 

dengan melakukan, dengan kata lain bahwa belajar mengajar perlu 

memberikan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menarik 

peserta didik dalam minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara 

belajar.  
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Pembelajaran yang diberikan lebih mudah membangun pemahaman 

dalam mengkomunikasikan gagasan. Peserta didik mampu megembangkannya 

dengan langsung yaitu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. 

Pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk mengembangkan 

empatinya sehingga interaksi yang terjadi menyelaraskan pengetahuan dan 

tindakannya. 

Bermain drama kabaret adalah cara yang baik untuk mengembangkan 

kemampuan sosial emosional pada anak usia dini. Bermain drama kabaret 

mampu membuat anak bersemangat, anak mampu berekspresi, mampu 

bertatapan langsung dengan teman-temannya memerankan suatu kejadian atau 

peristiwa, dan bermain drama kabaret merupakan hal baru bagi anak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Upaya Meningkatkan Kemampuan Sosial Emosional 

Anak dengan Metode Bermain melalui Kegiatan Drama Kabaret pada anak 

Kelompok B TK Pertiwi 1 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten 

Purbalingga Semester Genap Tahun Ajaran 2012-2013”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalahnya sebagai berikut : “Apakah Bermain drama kabaret dapat 

meningkatkan kemampuan sosial emosional anak kelompok B TK Pertiwi 1 

Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Semester Genap 

Tahun Ajaran 2012-2013?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

sosial emosional anak melalui metode bermain dengan bermain  drama 

kabaret di TK Pertiwi 1 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten 

Purbalingga Semester Genap Tahun Ajaran 2012-2013.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi siswa, 

guru, sekolah. 

1. Bagi siswa 

Meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan 

sosial emosional anak, meningkatkan  pemahaman kedisiplinan, tata tertib, 

dan aturan belajar yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk tahap 

perkembangan selanjutnya. 

2. Bagi guru 

Menambah daya kreativitas, menamah wawasan tentang 

pemahaman KBM, dan meningkatkan profesionalitas guru. 

3. Bagi sekolah 

Meningkatkan kinerja guru supaya mampu memberikan hasil yang 

terbaik dalam pembelajaran, dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan. 
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