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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004:8) makna hakikat 

pendidikan anak usia dini bagi anak usia dini adalah upaya pemberian 

rangsangan, stimulasi dan bimbingan, yang diharapkan dapat meningkatkan 

perkembangan perilaku sikap melalui pembiasaan yang baik sehingga akan 

menjadi dasar utama dalam pembentukan pribadi anak sesuai dengan nilai-

nilai yang ada di masyarakat.  

Secara umum tujuan program pendidikan anak usia dini adalah 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan 

menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai kehidupan yang dianut. 

Melalui program pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan mampu 

mengembangkan segenap potensi yang dimiliki, dari aspek fisik, sosial, moral, 

emosi, kepribadian, dan aspek yang lainnya. 

Pendidikan di usia dini secara formal dilakukan di Taman Kanak-

kanak (TK). Sebagaimana terdapat dalam garis besar program kegiatan belajar 

taman kanak-kanak, tujuan program kegiatan belajar anak TK adalah untuk 

membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, 

ketrampilan, daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan 

dengan lingkunganya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya 

(Moeslichatoen,2006:3). 
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Dalam pembelajaran di sekolah, terdapat beberapa unsur yang saling 

berkaitan dan menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Unsur-

unsur yang dimaksud adalah pendidik (Guru), peserta didik (siswa), 

kurikulum, dan lingkungan. Siswa sebagai subjek dalam proses tersebut juga 

sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar (Sudjana, 

2001:2) 

Kemampuan anak dalam menguak dunia yang didengar, dilihat dan di 

rasa memunculkan berbagai  pengetahuan yang harus menemukan jawaban.    

Di perlukan metode Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAIKEM). Bermain dalam belajar dan belajar dalam bermain  

yang menyenangkan akan merangsang anak dalam  menunjang tiga aspek 

perkembangan yang dimiliki  yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotor. 

Unsur emosi berkaitan dengan motivasi anak untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi merupakan hal yang paling penting dalam mempengaruhi anak 

belajar. Hal ini disebabkan motivasi yang dimiliki anak berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Sehingga anak memiliki motivasi belajar cukup tinggi, 

sebagaian yang lainnya memiliki motivasi yang rendah. Pembelajaran dalam 

kaitan ini, harus mampu memberikan motivasi terhadap anak untuk mencapai 

tugas perkembangannya dengan baik. Motivasi pada diri anak bisa dibangun 

oleh guru dengan menciptakan berbagai kegiatan dan menyiapkan sarana 

belajar kondusif. 
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Apabila anak memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka anak 

mampu berinteraksi dengan baik pada lingkungan sosial dan lingkungan fisik, 

maka anak cenderung mudah memahami perasaan orang lain, anak akan 

memiliki perhatian besar terhadap teman sebayanya. Banyak cara untuk 

mengoptimalkan perkembangan sosial emosional pada anak yaitu melalui 

kegiatan pembelajaran  yang menyenangkan, misalnya dengan kegiatan 

bermain peran market day,tetapi dilihat dari segi perkembangan emosional 

anak, kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi bagi anak dalam 

mengembangkan emosionalnya, saling berbagi, dan saling memahami perasaan 

satu sama lain. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada anak didik 

Kelompok B TK TOP KIDS Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas Semester 

Ganjil Tahun Ajaran 2014-2015 diperoleh keterangan  bahwa perkembangan 

sosial emosional anak kurang berkembang karena anak mengalami proses 

penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru dan kehidupan pribadi masing-

masing anak yang berbeda dari sebelumnya. Perlu waktu yang berbeda untuk 

beradaptasi dengan sekolah dan lingkungan sekitarnya. 

         Berdasarkan identifikasi  diperoleh beberapa masalah, diantaranya : 

1. Tingkah laku anak masih mementingkan diri sendiri, tidak saling membantu 

dan kerjasama, suka memilih-milih teman tidak mau menolong jika ada 

temannya yang jatuh. 

2. Belum mengerti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sebagai   

tanggung jawab bersama. 
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3. Anak belum mampu melepas sifat bawaan mereka, ada yang suka 

menyendiri tidak mau bergabung, kurang percaya diri pemalu, tidak suka 

ramai atau sebaliknya, suka bikin gaduh dan membuat keributan, asik 

dengan permainannya tanpa peduli teman sekitarnya, dan lain sebagainya. 

4. Anak belum memahami bahwa orang lain berbeda dengan dirinya, perlu 

proses bagaimana memahami kondisi orang lain. 

5. Kurangnya kreativitas guru menggunakan media serta penerapan 

penggunaan alat peraga kurang mengena dalam pembelajaran, terlalu sering 

menggunakan lembar kerja (LKS) membuat anak bosan dan cenderung 

mengabaikan tugasnya, kadang mengakibatkan anak cepat putus asa jika 

tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Metode  Tanya jawab  kurang  

memotivasi  keaktivan anak, metode ceramah mendominasi setiap 

pembelajaran membuat anak tergantung pada petunjuk yang diberikan,  

kemudian anak baru mengerjakan tugasnya. 

              Guru yang profesional dan kompentenlah yang harus dapat memahami 

apa, bagaimana, dan kapan  anak membutuhkan agar seluruh perkembangan 

yang akan terjadi pada anak benar-benar maksimal, sehingga potensi anak akan 

bisa dipantik untuk di munculkan dan di kembangkan. Pada usia dinilah waktu 

yang efektif untuk mengembangkan berbagai kemampuan. Media serta sumber 

belajar yang sesuai di persiapkan untuk mendukung, peningkatan 

perkembangan dalam segala kegiatan belajar anak yang mudah dan relevan, 

bisa di usahakan penyediaannya se maksimal mungkin. 

      Dorongan dan motivasi  orang tua pada anak harus selalu diberikan, 

apalagi disaat anak benar-benar membutuhkannya, motivasi dan rewardpun 
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kadang sesekali di perlukan untuk menambah semangat dalam menghadapi 

kegiatan dalam seluruh perkembangan. 

    Peneliti melakukan upaya perbaikan dengan menerapkan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yaitu bermain peran market day untuk mengembangkan 

kemampuan anak agar nantinya anak mampu menunjukan sikap toleran dengan 

tidak saling berebut media, anak mampu menunjukan ekspresikan emosi 

antusias dan semangat yang sesuai dengan kondisi yang ada, anak mampu 

bersikap kooperatif dengan teman serta mampu aktif mengikuti kegiatan 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Apakah? Bermain Peran Market Day dapat 

meningkatkan kemampuan sosial emosional  pada anak didik kelompok B di 

TK TOP KIDS Desa Sokaraja Kulon kecamatan Sokaraja kabupaten 

Banyumas Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014-2015” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian 

adalah untuk meningkatkan kemampuan Sosial Emosional melalui Bermain 

Peran Market Day kelompok B di TK TOP KIDS Desa Sokaraja Kulon 

kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2014-2015” 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Guru 

a. Menambah wawasan tentang cara meningkatkan kemampuan sosial 

emosional anak didik, khususnya dengan metode bermain peran. 

b. Mendorong untuk lebih kreatif dalam menciptakan metode 

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. 

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang 

dapat mengembangkan kemampuan anak usia dini. 

2.  Anak didik 

a. Dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi dalam bidang sosial 

emosional anak, yang memberikan kesenangan pada anak jika 

mengetahui apa yang diharapkan serta apa yang akan terjadi kemudian. 

b. Pembelajaran terasa lebih variatif serta tidak monoton dan tidak 

membosankan. 

c. Mengajarkan anak supaya lebih berani untuk mengeluarkan ide dan 

berani bersosialisasi dengan teman sebayanya. 

3. Sekolah 

a. Meningkatkan mutu pendidikan di Taman Kanak-Kanak 

b. Memberikan inspirasi untuk menggali dan mewujudkan model-model 

pembelajaran yang inovatif dengan mengoptimalkan potensi 

lingkungan sekitar TK. 

c. Sebagai sarana pengembangan dan peningkatkan profesionalisme guru 

 

Upaya Meningkatkan Perkembangan…, Aldila Rifatul Fadliyah, FKIP UMP, 2015




