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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Sosial Emosional 

1. Pengertian Perkembangan Sosial Emosional 

  Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda, 

pertumbuhan merupakan perubahan ukuran dari bentuk atau anggota tubuh 

(bertambahnya materi tubuh) yang diamati melalui penimbangan berat 

badan atau pengukuran tinggi anak, sedangkan perkembangan adalah 

perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu 

tertentu dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih 

sulit misalnya kecerdasan, sikap, tingkah laku dan sebagainya. 

Aritoteles (dalam Kartono 2007: 28) membagi masa perkembangan 

sebagai berikut 0-7 tahun disebut sebagai masa anak awal, yang dimana 

masa bermain, 7-14 tahun masa anak-anak dan masa belajar atau masa 

sekolah rendah, 14-21 tahun masa remaja atau pubertas, masa peralihan 

dari anak menjadi dewasa. 

Menurut Hurlock (1978: 23) pertumbuhan menjelaskan perubahan 

anak secara kuantitatif yaitu yang ditinjau dari segi peningkatan ukuran 

fisik seperti struktur organ dalam dan otak, sebaliknya. Perkembangan 

menjelaskan perubahan anak secara kualitatif dan kuantitatif. Maksudnya 

adalah perubahan ditinjau dari segi kompleksitas kemampuan serta fungsi 

fisik dan psikis yang diharapkan ada peningkatan, kemajuan serta 

berkesinambungan. 
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Perkembangan berkenan dengan keseluruhan kepribadian anak, 

karena kepribadian membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara 

umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian anak, yaitu 

aspek intelektual, fisik motorik, sosial, emosional, bahasa, moral dan 

keagamaan.  

Perkembangan aspek sosial kemampuan menunjukkan perhatian 

kepada orang lain yang kesusahan atau menceritakan perasaan orang lain 

yang mengalami konflik dan mampu berbagi sesuatu dengan teman atau 

dengan orang lain. Aspek emosional perpaduan dari beberapa perasaan 

yang mempunyai intensitas yang relative tinggi dan menimbulkan rasa 

gejolak suasana batin seperti takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, 

sedih, kasih sayang, malu, rasa bersalah dan bangga. 

Suryadi (2008: 58) menyatakan bahwa perkembangan sosial adalah 

peroleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial 

menjadi orang yang mampu bermasyarakat, dan ini memerlukan proses 

yaitu belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap 

kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang 

perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bermasyarakat anak tidak hanya 

harus mengetahui perilaku yang diterima, tapi mereka harus menyesuaikan 

perilaku dengan patokan diterima. 

Santrock (2007 :11) mengemukakan bahwa perkembangan 

emosional dibagi emosi primer yang muncul terkejut (surprise), teriak 

(interest), senang (joy), marah (anger), sedih (sadness), takut (fear), dan 
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jijik (disgust) semua emosional muncul pada usia 6 bulan pertama. Emosi 

yang disadari (self-conscious emotions) yang memerlukan kognisi, 

terutama kesadaran diri mempunyai rasa empati, cemburu (jealousy) dan 

kebingungan (embarassment) yang mulai muncul pada usia satu setengah 

tahun pertama (setelah timbulnya kesadaran diri), selain itu ada juga 

bangga (pride), malu (shame), dan rasa bersalah (gulit) yang mulai muncul 

dua setengah tahun pertama. Dalam mengembangkan set kedua dari emosi 

yang biasanya disebut (emosi evaluatif yang disadari) anak-anak 

memperoleh dan dapat menggunakan standar dan aturan sosial untuk 

mengevaluasi perilaku mereka. 

Hurlock dalam Djaali (2007: 48-49) berpendapat bahwa 

perkembangan sosial yaitu kemampuan seseorang dalam bersikap, 

berperilaku dalam berinteraksi dengan unsur sosial di masyarakat, hal ini 

banyak dipengaruhi oleh sifat pribadi individu yang ekstrovert mudah 

memahami orang lain dan introvert  yang sukar bergaul, saran  dalam 

mengatasi emosi yaitu dengan cara menyibukan diri, mengembangkan rasa 

humor, sekalipun menertawakan diri sendiri, atau menangis untuk 

membantu pelampiasan emosi. 

Ambron (dalam Yusuf 2007: 122) mengartikan sosialisasi itu 

sebagai proses belajar membimbing anak kearah perkembangan 

kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang 

bertanggung jawab dan efektif. Perkembangan sosial anak dapat dilihat 

dari tingkat kemampuannya dalam berhubungan dengan orang lain dan 
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menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. 

Perkembangan sosial anak dapat dilihat dari tingkat kemampuannya dalam 

berhubungan dengan orang lain dan menjadi anggota masyarakat sosial 

yang produktif. Hal ini mencakup bagaimana seorang anak belajar untuk 

memiliki suatu kepercayaan terhadap perilakunya dan hubungan sosialnya. 

Jadi perkembangan sosial emosional adalah  proses dimana anak 

mempelajari nilai-nilai perilaku yang diterima dimasyarakat dan sebagai 

proses belajar anak untuk bertanggung jawab dan efektif dalam 

berinteraksi dengan masyakat, perkembangan sosial anak dapst dilihat dari 

tingkat kemampuannya dalam berhubungan dengan orang lain. Yang 

sangat penting untuk dikembangkan dan harus dibelajarkan pada anak 

adalah rasa percaya diri berani ntuk tampil dilingkungan sekolah dan 

masyarakat tanpa ada rasa malu, takut dan cemburu, kemandirian supaya 

anak lebih mandiri dalam berinteraksi dengan lingkungan sekolah, 

lingkungan rumah dan lingkungan yang baru tanpa harus ditemani orang 

tuanya, dan inisiatif mempunyai inisiatif dalam mengambil keputusan 

dalam kondisi yang terjepit seperti benar dan salah. 

2. Ciri-ciri Perkembangan Sosial Emosional 

Hartati (2005: 83) menjelaskan unsur sosial merupakan kondisi yang 

memungkinkan anak melakukan kerjasama melalui kegiatan kerja 

kelompok yang terdiri dari dua anak atau lebih, kondisi ini dapat 

mendorong anak untuk bisa menghargai orang lain. Anak dapat di arahkan 

untuk bisa merencanakan, melakukan dan mengambil keputusan bersama, 
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sedangkan unsur emosi berkaitan dengan motivasi/ dorongan  yang ada 

dalam diri seseorang  

Hurlock (dalam Suyadi, 2010 :110), menyebutkan bahwa secara 

umum pola perkembangan emosi anak meliputi rasa takut dan rasa malu. 

Anak belum dapat membedakan antara bahaya yang mengancam dan 

tidak, apabila mendapat rangsangan suara keras, gelap, binatang, rasa sakit 

yang menimbul reaksi lemas tak berdaya,anak akan reflek  menangis, 

teriak minta tolong. 

Jika bertemu dengan orang yang belum dikenal akan bereaksi muka 

memerah, sedikit bicara, sikap gugup dan menarik-narik baju, khawatir 

dengan khayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan, melebih-lebihkan 

kekurangan dan mengkhayalkanya dengan reaksi wajah tampak kawatir, 

cemas merasa keadaan tidak enak, pesimistis dan merasa terpojok yang 

bereaksi murung, gugup dan mudah tersinggung. 

 Cepat marah dan sikap over sensitive lainya, marah sendiri adalah 

sikap penolakan yang kuat terhadap yang tidak disukai, kadang bereaksi 

diam, berkata kasar bahkan dapat bertindak anarkis, cemburu bisa 

disebabkan oleh kurangnya perhatian akan menimbulkan reaksi rasa tidak 

aman dan ragu-ragu, duka cita karena hilangnya sesuatu yang dicintai akan 

menimbulkan reaksi menangis dan sukar tidur, rasa ingin tahu biasanya 

diekspresikan dengan membuka mulut, menengadahkan kepala dan 

mengerutkan dahi, gembira berasal dari fisik yang sehat  dan akan bereaksi 

dengan tertawa, berjalan dan berlari.  
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Perkembangan sosial yang perlu dipelajari anak ditaman kanak-

kanak menurut Gorden & Browne dalam Moeslichatoen (2004:21) yaitu 

membina hubungan orang dewasa, yaitu anak mendapat kesempatan 

tinggal disekolah bersama anak lain untuk menanggapi hubungan antar 

pribadi dengan anak secara memuaskan. Membina hubungan dengan anak 

lain ada beberapa pendekatan dengan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 

berkaitan dengan keterampilan bergaul, membina hubungan dan 

memecahkan masalah pertentangan dengan anak lain. Dalam membina 

hubungan kelompok dimana anak belajar untuk dapat berperan serta dan 

meningkatkan hubungan kelompok, meningkatkan hubungan antar pribadi, 

mengenal identitas kelompok, dan bekerja dalam kelompok. 

Anita Yus (2011: 31) mengemukakan tentang ciri perkembangan 

sosial emosional anak usia dini antara lain bebas mengekspresikan, 

terbuka, sikap marah lebih sering diperlihatkan, irihati pada anak lain, 

selalu memperebutkan perhatian orang dewasa yang ada didekatnya 

(gurunya), mampu mengadakan hubungan dengan orang lain, mematuhi 

disiplin, dan menunjukan reaksi emosi yang wajar.  

Dapat disimpulkan ciri khas penampilan emosi pada anak ditunjukan 

dengan  kuat pada suatu situasi atau tekanan, emosi sering tampil berupa 

ledakan-ledakan emosional dan sering berakibat negatif, ada emosi yang 

bersifat sementara karena terjadi peralihan yang cepat pada anak dari 

tertawa kemudian menangis, hal ini akibat dari faktor sistem emosi yang 

terpendam dengan ekspresi terus terang, kekurang sempurnaan 
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pemahaman terhadap situasi karena ketidak matangan intelektual dan 

pengalaman serta rentang perhatian yang pendek sehingga perhatian 

mudah dialihkan, emosi anak bisa diketahui melalui gejala perilaku sepert 

gelisah, melamun, menangis dan tingkah laku lainnya. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosional 

Patmonodewo (2003: 31) mengatakan bahwa perkembangan sosial 

biasanya sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan 

diri dengan aturan-aturan yang ada dalam lingkunganya. Perkembangan 

sosial juga didapat dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai 

respon lingkungan terhadap anak.  

Masalah sosial dan emosional yang sering muncul pada anak usia 

sekolah adanya rasa cemas yang berlebihan atau berkempanjangan, rasa 

takut yang berlebihan akan mengganggu emosional dalam beradaptasi 

dengan lingkungan baru. Sikap bermusuhan terhadap anak dan orang lain 

disebabkan karenanya kurang perhatian dari orang tua atau lingkungan 

keluarga sehingga anak bersikap suka menyakiti teman atau merebut 

mainan teman supaya diperhatikan, Selain itu sikap anak yang suka 

menghindar dari orang atau takut dengan orang disebabkan karena kurang 

bersosialisasi terhadap lingkungan. 

Suyadi (2006:60) menyatakan bahwa secara singkat rumah 

merupakan sekolah pertama bagi anak untuk memiliki kemampuan sosial. 

Bila anak merasa puas dalam hubungannya dengan anggota keluarga maka 

dia akan biasa menikmati hubungan sosial dengan orang lain diluar rumah, 
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mengembangkan sikap yang sehat terhadap orang lain diluar rumah, dan 

belajar untuk berperan secara sukses dalam kelompok sebaya.  

Setiawan dalam nugraha, dkk (2011: 4.34) mengemukakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan pada perkembangan sosial 

emosional. Efek disiplin orang tua yang terlalu ketat bisa menjadi salah 

satu faktor penyebab gangguan emosioal anak akan merasa tidak percaya 

diri atau tidak berani mengeluarkan pendapatnya sendiri. Hukuman yang 

terlalu sering diberikan terhadap anak juga tidak baik untuk perkembangan 

sosial emosianal dimana anak akan mencotoh hukuman yang tidak tepat 

terhadap temannya saat anak merasa tidak nyaman dan terusik. 

Konsekuwensi pemberian hadiah yang tidak sesuai dengan perbuatan anak 

akan merasa nyaman untuk melakukan hal yang sama yang seharusnya 

tindakan salah tapi diberi hadiah dan sebaliknya jika anak berbuat baik 

anak tidak diberi hadiah oleh orang tuanya. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak usia 

dini menurut Saputra (2005: 145) yaitu faktor pematangan (naturation), 

faktor peran belajar secara coba-coba dan salah (trail and error),   

Kematangan emosi anak diperlihatkan bagaimana anak mampu 

untuk mengelola emosi dirinya dengan orang lain sehingga tercipta 

keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan anak menjadi 

lebih luas, anak belajar mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku 

yang memberikan kepuasan diri dan menolak perilaku yang membuat 

tidak nyaman. 
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Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi 

perkembangan sosial anak usia dini Menurut (Susanto, 2011: 154) adalah 

faktor internal dan eksternal yang terdapat dalam diri anak itu sendiri, baik 

yang berupa bawaan maupun yang diperoleh dari pengalaman anak. 

Faktor internal meliputi hal-hal yang diturunkan dari orang tua, 

unsur berfikir dan kemampuan intelektual, keadaan kelenjar zat-zat dalam 

tubuh (unsur hormonal) dan emosi, sifat-sifat (temperamen) tertentu. 

faktor eksternal yang diperoleh dari luar dirinya, seperti faktor keluarga, 

faktor gizi, budaya dan tempat bermain atau teman disekolah serta sikap 

kebiasaan keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak. 

Dapat disimpulkan faktor-faktor perkembangan sosial emosional 

dimana perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan 

orang lain, baik dengan teman sebaya, guru, orang tua maupun saudara-

saudara. Di dalam hubungan dengan orang lain, terjadi peristiwa-peristiwa 

yang sangat bermakna dalam kehidupannya yang dapat membuat 

pembentukan kepribadiannya.  

Sejak kecil anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan 

harapan orang-orang yang paling dekat dengannya terutama orant tua, 

saudara, yang telah dipelajari anak dari lingkungan keluarganya turut 

mempengaruhi pembentukan perilaku sosial. Sedangkan reaksi emosional 

yang tidak muncul pada awal masa kehidupan bukan berarti tidak ada. 

Reaksi emosional akan muncul dikemudian hari, dengan adanya 

pematangan dan pembelajaran. 
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 Pematangan dan pembelajaran berjalin erat satu sama lain dalam 

mempengaruhi perkembangan emosi sehingga pada saatnya akan sulit 

untuk menentukan dampak relatif. Selain itu kemampuan perkembangan 

emosional merupakan proses rangsangan dalam jangka waktu yang lama 

seperti anak membuat keputusan terhadap satu objek. Demikian pula 

kemampuan meningkat dan menduga mempengaruhi reaksi emosional. 

Ekspresi emosi yang baik pada anak dapat menimbulkan penilaian 

sosial yang menyenangkan, sedangkan ekspresi emosi yang kurang baik 

seperti cemburu, marah atau rasa takut dapat menimbulkan penilaian sosial 

yang tidak menyenangkan. Anak yang bersikap kurang baik akan dinilai 

oleh temannya sebagai anak yang cengeng, pemarah atau julukan-julukan 

yang lainnya, penilaian yang diperoleh oleh anak dari lingkungannya dapat 

membentuk konsep diri negatif dan pada akhirnya anak tidak dapat 

menyesuaikan dengan lingkunganya. Tidak setiap anak mampu memiliki 

keterampilan sosial emosional yang diharapkan, karena anak memiliki 

kemampuan dan pengaruh lingkungan yang berbeda-beda, ada anak yang 

ingin mau menang sendiri, sok berkuasa dan tidak sabar menunggu giliran. 

Dan ada juga anak yang mau bersahabat dengan temannya, berbagi dan 

mau sabar menunggu giliran semua tergantung dengan lingkungan dimana 

dia tinggal. 

Adapun masalah yang terjadi dalam perkembangan sosial emosional 

anak adalah faktor lingkungan yang buruk, terlalu over protected orang tua 

dalam bersosialisasi, anak merasa minder dan tidak percaya diri saat 
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berada dilingkungan sekolah diakibatkan karena sikap orang tua yang 

pencela, suka membandingkan, dan mencemooh anaknya dengan teman 

sebayanya Selain itu anak yang suka melakukan hal-hal yang tidak wajar 

seperti suka menyakiti temannya dan suka mau menang sendiri itu akibat 

karena adanya perilaku yang tidak pantas yang dicontoh oleh orang tua. 

4. Media Perkembangan Sosial  

Anita yus (2009: 2) mengatakan bahwa media adalah setiap orang, 

bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan pembelajaran menerima pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap dengan pengertian itu guru atau dosen, buku ajar, lingkungan, dan 

motivasi pembelajaran. 

Nugraha & Rachmawati (2011: 4.36) mengemukakan bahwa media 

atau perantara untuk mengembangkan sosial emosional anak adalah 

dengan menciptakan kondisi yang dapat menjamin perkembangan sosial 

emosional anak secara positif. Perkembangan positif dalam konteks 

perkembangan emosi adalah mampu menciptakan dan menyediakan 

kondisi yang dapat menjamin terkendalinya ekspresi emosi dari setiap 

anak sehingga emosi anak terlindungi. Sedangkan terkait dengan dimensi 

sosial anak, maksudnya adalah mampu memfasilitasi dan menyiapkan 

kondisi yang dapat membantu anak melakukan interaksi sosial serta 

meningkatkan keterampilan anak dalam bersosialisasi. 

Anita yus (2011: 19) mengatakan media yang digunakan dalam 

perkembangan sosial emosional adalah lingkungan yang perlu dirancang 
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sedemikian rupa agar dapat mengembangkan dan menyempurnakan apa 

yang dibawa anak sejak lahir. Rancangan itu dapat dilakukan dirumah, 

disekolah, atau dimana saja. Perkembangan sosial emosional akan efektif 

jika suasana yang dirancang atau dibuat sekondusif mungki sehingga anak 

mempunyai ruang dan kesempatan untuk lebih mandiri, berani 

mengeluarkan pendapat dan bisa menyalurkan keinginannya dilingkungan 

rumah dan sekolah, tetapi peran guru dan orang tua sangat penting untuk 

mengawasi dan memantau semua kegiatan sosial emosional anak supaya 

dapat terarahkan dan mengetahui mana yang benar dan salah dalam 

bertindak dan mengambil keputusan.  Jika anak sudah terbiasa 

mengeluarkan pendapat dan diajarkan untuk lebih mandiri anak akan lebih 

bisa mengontrol emosi saat dalam keadaan tidak nyaman dilingkungan 

yang baru ataupun lingkungan yang lama. 

Patmonodewo (2008: 31) mengemukakan perantara dalam 

mengembangkan sosial emosional yaitu tatanan sosial yang sehat akan 

mampu mengembangkan perkembangan konsep positif. Perkembangan 

sosial emosional akan diperoleh dengan adanya kematangan dan 

kesempatan belajar dari berbagai respons lingkungan terhadap anak. 

Suryadi (2006: 61) menyatakan bahwa guru TK juga harus bisa 

menstimulasi atau merangsang perkembangan anak usia dini yaitu seorang 

guru harus bisa jadi pendengar yang baik, saat anak menceritakan 

mengenai proyeknya atau penyelidik sesuatu, bersikaplah sebagai teman. 

Jangan mengucapkan sesuatu seakan-akan menyidirnya, tersenyumlah saat 
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mendengar. Seorang guru harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan 

yang baik, yang menunjukkan minat kita, tapi bukan pertanyaan yang 

merupakan ulangan dari apa yang dikatakan anak agar anak bisa 

terangsang pertumbuhan bahasannya. 

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas Media adalah segala sesuatu 

yang digunakan untuk menyiarkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat sesuatu 

sedemikian sehingga proses belajar terjadi. Apabila media dipahami secara 

garis besar adalah manusia, mitra, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat sesuatu mampu memperoleh pengetahuan keterampilan 

atau sikap dalam hal ini guru, buku teks dan lingkungan sekolah. Lepas 

dari apa yang memicu emosi anak dalam kehidupan sosialnya, yang 

terpenting bagi orang tua atau guru dapat menyediakan kondisi ideal yang 

dapat mengatasi berbagai hambatan perkembangan emosi maupun 

perilaku sosial anak secara efektif. 

 

B. Kegiatan Bermain Peran Market Day 

1. Kegiatan Pembelajaran di TK 

Pembelajaran berpusat pada anak adalah program tahap demi tahap 

yang didasari pada adanya suatu keyakinan bahwa anak-anak dapat 

tumbuh dengan baik jika mereka dilibatkan secara alamiah dalam proses 

belajar pada anak (child centered approach) suatu kegiatan belajar dimana 
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terjadi interaksi dimana antara guru dam anak atau antara anak dengan 

lainnya Bambang Sugiono (2010: 27-28). 

Fadlillah (2014: 78) Mengatakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan atau disingkat dengan PAKEM. Pembelajaran 

yang dirancang agar mengaktifkan anak mengembangkan kreativitas 

sehingga efektif namun tetap menyenangkan. PAKEM merupakan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang 

beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan pemahaman 

dengan mengutamakan belajar sambil bekerja, guru dapat menggunakan 

berbagai sumber belajar dan alat bantu termasuk pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan 

dan efektif. 

Saputra (2005: 50) Mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

atau gotong royomg adalah sistem pengajaran yang memberi kesempatan 

kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-

tugas yang berstruktur, tetapi guru tidak meninggalkan perannya begitu 

saja. Guru tetap menjadi pembimbing dan pengawas jalannya 

pembelajaran agar seluruh siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran.  

Vygotsky dalam Brodova dan Deboran (1996: 23) yakin bahwa 

belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dipaksa dari luar karena 

anak adalah peserta didik aktif dan memiliki struktur psikologis yang 

mengendalikan perilaku belajarnya. 
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Berdasarkan pendapat diatas kegiatan pembelajaran di TK yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada anak  yang dimana anak dilibatkan 

secara ilmiah dalam proses pembelajaran yang dimana terjadi interaksi 

antara guru, anak dan teman-temannya, anak diberi kebebasan untuk 

mewujudkan dan mengakibatkan suatu perubahan keadaan, anak 

dirangsang  untuk semakin kritis dalam mengambil keputusan dalam 

situasi  yang  benar  dan salah, anak akan dibimbing  untuk  membuat 

seatu pilihan dalam hidupnya, selain itu anak akan mampu menyelesaikan 

suatu permasalahan secara inovatif dan konstruksi, anak akan semakin 

kreatif dan imajinatif dan mempunyai gagasan sendiri, anak juga akan 

perhatian terhadap lingkungan sekitar dan rumah.  

Pendekatan yang berpusat pada anak berbeda dengan pendekatan 

yang berpusat guru yang dimana pendekatan yang berpusat pada anak 

yaitu melihat dari perkembangan anak dan kegiatan bermain yang 

mengasikkan untuk anak, berbeda dengan pendekatan guru yaitu 

dikondisikan dan kegiatan pembelajran yang sudah diatur atau ditetapkan 

oleh guru.  

Pembelajaran PAKEM dapat dikatakan efektif jika mampu 

memberikan pengalaman baru, dan membentuk kompetensi peserta didik. 

Hal ini, dapat dicapai dengan melibatkan peserta didik dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Pembelajaran yang 

menyenangkan (joyfull instruction) merupakan suatu proses pembelajaran 

yang dimana terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta 

didik tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan (not under pressure) 
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2. Bermain Peran  

Bermain peran yaitu memerankan tokoh-tokoh yang ada disekitar 

anak dengan tujuan mengembangkan daya khayal anak dan penghayatan 

terhadap bahan pengembangan yang dilaksanakan. Guru menjelaskan 

peran masing-masing anak, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengembangkan daya khayal, diharapkan dengan metode ini anak 

menemukan pengalaman baru bermanfaat. Bermain peran mempunyai 

makna yang penting bagi perkembangan anak usia TK karena dapat 

mengembangkan daya khayal anak. Kepada masa depan yang akan datang 

(cita-cita)dan dapat meningkatkan kemandirian anak) 

Yuliani Sujiono (2010: 81) Mengatakan bahwa bermain peran 

kegiatan yang berfokus pada kegiatan dramatisasi, tempat anak-anak 

bermain untuk memerankan tugas-tugas anggota keluarga, tata cara dan 

kebiasaan dalam keluarga dengan berbagai perlengkapan dilingkungan 

sekitarnya.  

Hurlock (2005: 211) Mengatakan bahwa bermain peran dapat 

mengembangkan emosi anak dalam menyesuaikan diri, emosi bisa 

menambah rasa nikmat bagii pengalaman sehari-hari, emosi menyiapkan 

tubuh untuk melakukan tindakan. Emosi merupakan suatu bentuk 

komunikasi, emosi merupakan sumber penilaian diri, emosi 

mempengaruhi interaksi sosial, emosi memperlihatkan kesan pada ekspresi 

wajah. 
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Vygotsky dan Erikson dalam Muitah (2010: 115) Menyampaikan 

bahwa bermain peran disebut juga main simbolis, pura-pura, make balieve, 

fantasi, imajinasi, atau main drama, sangat penting untuk perkembangan 

kognisi,sosial dan emosi pada usia tiga sampai enam tahun. 

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bermain 

peran dapat melatih anak berbicara dengan orang lain, melatih daya 

tangkap anak, dapat melatih daya konsentrasi anak, melatih anak membuat 

kesimpulan, dapat membantu perkembangan intelegasi anak, dapat 

membantu perkembangan fantasi anak dan dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan dalam proses pembelajaran berlangsung. 

3. Bermain Peran Market Day 

Tema pekerjaan merupakan salah satu tema pembelajaran yang ada 

di Taman Kanak-kanak. Menurut Yuliani dan Bambang (2010: 81) jenis 

kegiatan bermain peran dapat berupa bermain peran sambil memerankan 

pekerjaan atau kegiatan dalam rumah tangga (keluarga), bermain 

dramatisasi dengan alat-alat yang disediakan, bermain fantasi dengan 

menggunakan telepon umum, bermain sambil memerankan pekerjaan 

sebagai kasir atau pegawai / pelayan, bermain sambil memerankan sebagai 

penerima telepon dan lain-lain. 

Alat-alat permainan yang dapat digunakan dalam bermain peran 

menurut buku Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak (Yuliani dan 

Bambang, 2010: 82) antara lain kursi, meja, taplak meja,vas bunga, rak 

buku,dll 
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 Dalam bermain peran Market Day anak dipersilahkan untuk 

membuat hasil karya yang sudah disepakati oleh guru dan anak-anak untuk 

diperjual belikan sesama teman-temannya boleh berbentuk makanan dan 

minuman. Anak dipersilahkan untuk memberi harga dari Rp 1000 sampai 

Rp 2000, selain itu di akhir pertemuan guru mengajarkan anak untuk 

menghitung hasil jualan yang sudah terjual habis dan uangnya akan 

ditabungkan pada tiap-tiap kelompok yang sudah disediakan guru, jika 

barang jualan tidak habis guru mempersilahkan boleh untuk dimakan 

sendiri atau berbagi kepada teman-temannya. 

Guru menjelaskan pada tiap-tiap kelompok barang apa saja yang 

sudah dibawak dari dirumah untuk dijual belikan saat Market Day anak 

dipersilahkan untuk menata barang dagangannya diatas meja yang sudah 

disiapkan oleh guru, dan guru mengkomunikasikan tujuan kegiatan kepada 

anak sesuai dengan indikator yang akan di capai dalam kemampuan 

perkembangan sosial emosional yaitu Anak mampu memahami arti Market 

Day, Anak mampu mengenal uang Rp 1000 dan Rp 2000, Anak mampu 

berinteraksi jual beli dengan teman-temanya, Anak mampu bernegosiasi 

dengan teman-temanya, Anak terlihat aktif menyiapkan barang dagangan 

bersama-sama, Anak mampu bekerja sama dengan teman kelompoknya, 

Anak mampu berkomunikasi untuk menawarkan barang dagangan. 

Selesai mencontohkan proses jual beli, guru meminta anak supaya 

mengikuti aturan yang sudah disepakti, anak harus dengan perasaan 

senang, kerjasama dengan teman selalu aktif. 
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C. Kriteria Keberhasilan 

1. Pedoman Penilaian 

Penilaian di laksanakan dengan mengacu pada kemampuan 

(indikator) yang hendak dicapai dalam rencana kegiatan yang direncakan 

dalam tahapan waktu tertentu dengan memperhatikan prinsip penilaian 

yang telah di tentukan. Penilaian dilakukan seiring dengan kegiatan 

pembelajaran. Penilaian tidak dilaksanakan secara khusus, tetapi ketika 

pembelajaran dan kegiatan berlangsung sekaligus dilaksanakan penilaian.       

 Depdiknas (2004: 6) penilaian merupakan usaha mengumpulkan dan 

menafsirkan berbagai informasi secara, sistematis, berkala, berkelanjutan, 

menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan 

yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan pembelajaran.Cara 

pencatatan hasil penilaian harian dilaksankan sebagai berikut: 

o : Untuk anak yang perilakunya belum sesuai dengan apa yang   

diharapkan 

 : Untuk anak yang berada pada tahap proses menuju apa yang 

diharapkan 

 : Anak yang perilakunya melebihi dengan yang diharapkan dan 

sudah dapat menyelesaikan tugas melebihi yang direncanakan guru 

Menurut Kemendiknas dirjen Mandas (2010: 11) catatan hasil 

penilaian harian adalah sebagai berikut : 
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1) Anak yang belum berkembang (BB) sesuai indikator seperti, dalam 

melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom penilaian 

ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang ( ).  

2) Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator 

yang diharapkan RKH mendapat tanda dua bintang    ( ) 

3) Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indikator 

dalam RKH mendapat tanda tiga bintang ( ). 

4) Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator seperti 

yang diharapkan dalam RKH mendapat tanda empat bintang                  

(  ) 

Menurut  Nana Sudjana (2010: 8), jika 75%-80% dari keseluruhan 

jumlah anak dalam kelas sudah menguasai 75%-80% materi yang di 

ajarkan pada siklus 1 dan siklus 2. Kurang dari kriteria tersebut di 

nyatakan belum berhasil, makin tinggi kriteria yang digunakan, maka 

tinggi pula derajat penguasaan belajar, sehingga makin tinggi kualitas hasil 

belajar yang diharapkan.       

2. Indikator Keberhasilan 

Penilaian di taman kanak-kanak diartikan sebagai proses 

pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat 

keberhasilan perkembangan anak dan pengambilan keputusan,  

pengakuan, atau ketetapan tentang kondisi atau kemampuan anak 

(Kemendiknas, 2011).  
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Indikator  Kemampuan Sosial Emosional 

1. Mengajak teman untuk bermain / belajat 

2. Membantu memecahkan masalah  

3. Menaati peraturan yang berlaku 

4. Bersedia bermain dengan teman sebaya  

5. Berkerja sama dalam menyelesaikan tugas 

 

Menurut Suyadi (2010: 119-121) indikator Sosial emosional anak 

menurut usianya 

Indikator  Kemampuan Sosial Emosional 

1. Menikmati bermain secara kelompok 

2. Rela antri menggu giliran bermain 

3. Mampu menaati aturan bermain yang telah disepakati bersama 

4. Mulai muncul rasa khawatir atau was-was terhadap suatu bahaya 

5. Sulit membedakan percaya diri dan kenyataan 

6. Kadang-kadang berani melakukan kebohongan 

7. Suka humor dan tertawa lepas 

8. Suka menirukan tokoh idolanya 

 

D. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil indentifikasi yang di lakukan peneliti pada 

lingkungan sekolah, guru dan peserta didik menunjukan bahwa kemampuan 

sosial emosional anak kurang berkembang, hal ini disebabkan oleh tingkah 

laku anak masih mementingkan diri sendiri, tidak saling membantu dan 

kerjasama, karena tidak cocok atau merasa tidak peduli. belum mengerti 

tanggung jawab terhadap apa yang di lakukannya adalah tanggung jawab 

bersama, anak enggan melepas sifat bawaan mereka, ada yang suka 
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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, anak belum 

memahami bahwa orang lain berbeda dengan dirinya, perlu proses bagaimana 

memahami kondisi orang lain dan kurangnya kreativitas guru menggunakan 

media dalam pembelajaran.  

Peneliti melakukan upaya perbaikan dengan penelitian tindakan kelas  

(PTK) yaitu bermain peran Market day  agar nantinya anak mampu 

menunjukan sikap toleran, anak mampu mengekspresikan emosi yang sesuai 

dengan kondisi yang ada, anak dapat bersikap kooperatif dengan teman dan 

anak menunjukan aktif mengikuti kegiatan dengan seksama, yang di 

laksanakan sebanyak 3x pertemuan pada siklus I dan hasilnya kurang atau  

perubahan sosial emosionalnya sedikit dan belum terlihat,  maka peneliti 

merencanakan kesiklus II yaitu berkreativitas membuat pigura dari kardus 3x 

pertemuan lagi dan hasilnya naik, siswa lebih aktif dan terjadi perbaikan yang 

optimal, kemampuan sosial emosional anak meningkat dan berarti penelitian  

berhasil. 

Untuk mempermudah pemahaman kegiatan ini, maka dibuat kerangka 

berfikir sebagai berikut 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah deskriptif 

kualitatif berbentuk tindakan kelas dan dirancang dalam 2 siklus. Masing-

masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan(planning), pelaksanaan 

tindakan (acting), pengamatan (observasing), dan refleksi (reflecting). Subyek 

Kondisi awal 

-Minat anak pada bermain peran 

market day masih rendah  

-Bermain peran anak dalam market 

day masih  kurang  

-Pembelajaran sudah tidak monoton  

 

Dilakukan upaya 

perbaikan dengan PTK 

Siklus 1 

3x pertemuan 

 

Kondisi sudah 

meningkat, ada 

perbaikan tapi belum 

maksimal 

 

 Minat anak pada bermain peran 

market day sedikit meningkat  

- Bermain peran anak dalam market 

day sudah meningkat tetapi belum 

maksimal  

- Pembelajaran sudah tidak mono 

 

Terjadi peningkatan 

yang optimal dalam 

kemampuan Sosial 

emosional dan penelitian 

berhasil 

Minat anak meningkat 

pada bermain peran market 

day  

-Bermain Peran anak 

dalam market day 

meningkat maksimal  

-Pembelajaran tidak 

monoton  

 

Siklus II 

3x Pertemuan 
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penelitian adalah TK TOP KIDS Sokaraja. Metode pengumpulan data 

diperoleh melalui lembar observasi aktivitas anak selama proses pembelajaran 

dan dokumentasi berupa foto selama pembelajaran. 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Bermain Peran Market Day dapat 

meningkatkan perkembangan sosial emosional  pada anak Kelompok B di TK 

TOP KIDS Desa Sokaraja Kulon kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014-2015” 
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