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MOTTO 

ُن ِلٱْبِنهِ  ِإنَّ  ۖ  يََٰبُ َنىَّ ََل ُتْشِرْك بِٱللَِّه  ۥَوُهَو يَِعظُهُ  ۦَوِإْذ قَاَل لُْقمََٰ
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ   ٱلشِّ

 

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan 

pelajaran kepadanya, “ Wahai anakku! Janganlah engaku mempersekutukan 

Allah, seseungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar”.(Q.S. Luqman 31: 13).
1
 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Dapartemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 

1989),  

Toha Putra, 1989), 412. 
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ABSTRAK 

Yati Nur Hafiyah, 2022: Penggunaan Metode Bermain Peran untuk 

Mengembangkan Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok B di 

TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

Kata Kunci: Bermain Peran, Sosial, Emosional 

Pendidikan anak usia dini sangat berperan penting dalam perkembangan 

sosial dan emosional. Perlunya sautu metode pendidikan yang membuat 

pembelajaran lebih menarik dan tentunya efektif. Metode yang tepat digunakan 

pada anak usia dini yakni metode bermain peran. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini: 1) Bagaimana penggunaan 

mengembangkan kemampuan sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo? 2) Bagaimana meningkatkan 

sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 2 

Bayuglugur Situbondo? 3) Bagaimana meningkatkan sosial emosional anak usia 

dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Penggunaan metode bermain 

peran 2) kelebihan dan kekurangan metode bermain peran 3) Hasil penggunaan 

metode bermain peran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan data condensation (kondensasi data), 

Data display (penyajian data), Drawing and Verifying Conclusions (Penarikan 

Kesimpulan danVerifikasi). Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi tehnik. 

Peneitian ini memperoleh kesimpulan 1) Penggunaan metode bermain 

peran di dalamnya terdapat beberapa langkah-langkah dan metode bermain 

peran yang digunakan yakni sebagai polisi dengan tema “memahami dan 

mematuhi rambu-rambu lalu lintas” 2) Kelebihan penggunaan metode bermain 

peran yakni melatih sosial dan emosional peserta didik dan kelemahan metode 

bermain peran yaitu anak yang tidak ikut dalam bermain peran cenderung menjadi 

kurang aktif  dan proses bermain peran membutuhkan waktu yang cukup lama    

3) Hasil penggunaan metode bermain peran yakni: peserta didik yang mengikuti 

kegiatan lebih aktif dan bisa mengekspresikan diri, namun sebagian anak yang 

tidak ikut dalam bermain peran cenderung menjadi pasif.  

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
 vii 

KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, terima kasih dan segenap puji syukur bagi Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya, sehingga mulai dari perencanaan,  

pelaksanaan sampai penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. 

Solawat serta salam serta salam saya sampaikan kepada idola ummat muslim, 

yakni Nabi Muhammad SAW. Beliaulah tokoh seorang pemimpin yang mampu 

menggoncangkan dunia. Semoga kita semua mendapat syafaatnya pada hari 

kebangkitan nanti, amin. 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Penggunaan 

Metode Bermain Peran Untuk Mengembangkan Kemampuan Sosial 

Emosional Anak Usia Dini Kelompok B Di Tk Darma Wanita Persatuan 2 

Bayuglugur Situbondo. Melalui proses yang panjang serta pengorbanan dalam 

menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat bersyukur. Karena selain untuk 

memperoleh gelar strata satu, penulis juga mendapatkan pengalaman, wawasan 

dan pengetahuan baru. Penulis juga mendapatkan ruang untuk menyalurkan 

beberapa ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan. Ucapan terimakasih 

kepada semua yang telah mendukung dan ikut membantu dalam mengatasi 

berbagai kesulitan selama proses pembuatan skripsi. 

Begitu banyak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Semua itu itu tidak terlepas berkat 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
 viii 

bimbingan, pengarahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada : 

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas 

yang membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini. 

2. Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember yang 

membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. Dr. Rif’an Humaidi, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember yang membantu 

kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Dr. Istifadah, M.Pd.I selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Anak 

Usia Dini yang selalu memberi arahan pada kami 

5. Dr. Mohammad Zaini, S.Pd.I, M..Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi yang 

selalu meluangkan waktu selama menyusun skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya untuk 

dosenku tercinta di Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Pembelajaran 

dan ilmu yang diberikan berguna untuk penulis sehingga mampu 

menyelesaikan skripsi. 

7. Kedua orang tuaku Bapak Snadin dan Ibu Misnai yang selalu berjuang 

segenap jiwa dan raga demi pendidikan, penulis ucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya. 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
 ix 

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis 

mendapat balasan yang baik dari Allah. 

 

       Jember, 23 Juni 2022 

 

 

       Penulis 

 

 

  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
 x 

DAFTAR ISI 

          Hal  

HALAMAN SAMPUL ..............................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  ........................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................  iii 

MOTTO .....................................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN  .....................................................................................  v 

ABSTRAK .................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  vii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  x 

DAFTAR TABEL......................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  xiii 

BAB I     PENDAHULUAN   

A. Konteks Penelitian  ...............................................................  1 

B. Fokus Penelitian ...................................................................  5 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................  6 

D. Manfaat Penelitian ................................................................  7 

E. Definisi Istilah ......................................................................  8 

F. Sistematika Pembahasan .......................................................  9 

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN   

A. Penelitian Terdahulu .............................................................  10 

B. Kajian Teori ..........................................................................  17 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
 xi 

BAB III METODE PENELITIAN   

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ...........................................  42 

B. Lokasi Penelitian ..................................................................  42 

C. Subyek Penelitian .................................................................  43 

D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................  43 

E. Analisis Data .........................................................................  47 

F. Keabsahan Data ....................................................................  51 

G. Tahap-tahap Penelitian .........................................................  52 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS   

A. Gambaran Obyek Penelitian .................................................  51 

B. Penyajian Data dan Analisis .................................................  54 

C. Pembahasan Temuan ............................................................  63 

BAB V  PENUTUP   

A. Kesimpulan ..........................................................................  73 

B. Saran-saran ..........................................................................  76 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  78 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ................................................  94 

LAMPIRAN-LAMPIRAN   

 

 

  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
 xii 

DAFTAR TABEL 

No Uraian            Hal 

1.1  Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..................................  13 

1.2 Alokasi Penelitian ..................................................................................      54 

 

1.3 Data guru TK DWP 2 ............................................................................  55 

1.4 Data murid TK DWP 2 .........................................................................  55 

1.5 Data Gambar Peta Kabupaten Situbondo ..............................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
 xiii 

DAFTAR GAMBAR 

No. Uraian Hal 

4.1 Kegiatan Guru Memberi Pemahaman Bagaimana Ketika Lampu Lalu  

 Lintas (Traffic Light) Hijau, Kuning dan Merah .................................     58 

4.2 Kegiatan Ptaktek Mematuhi Rambu-Rambu Lantas .............................      60 

4.3 Bermain Peran Sebagai Polisi ...............................................................      61 

4.4 Observasi Siswa di waktu Pembelajaran................................................     63 

4.5 Melakukan Pendekatan Pada Anak........................................................      66 
 

  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan sumber 

daya manusia. Ada beberapa jenjang pendidikan di Indonesia diantaranya 

terbagi menjadi tiga jalur utama yaitu formal, nonformal, dan informal. 

Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang diantaranya pendidikan anak 

usia dini, dasar, menengah dan tinggi.  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan 

yang ada pada satuan pendidikan yaitu antara 0-6 tahun. Dimana Pendidikan 

anak usia dini menjadi tahap awal anak sebelum masuk kedalam satuan 

pendidikan dasar. Sedangkan pendidikan anak usia dini adalah pemberian 

upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan 

pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada 

anak. Dalam hal tersebut pendidik memegang peranan penting terhadap proses 

tubuh kembang pertumbuhna dan perkembangan anak.  

Aspek-aspek perkembangan anak yang harus dikembangan sesuai 

dengan kemampuan anak yaitu aspek kognitif, nilai moral agama, sosial 

emosional, bahasa, fisik motorik.
2
 Hal ini sangt penting untuk diperhatikan 

sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal Ayat 1 tentang 

system pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah unsur 

dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

                                                             
2
 Fadilah M. Desain pembelajaran PAUD (Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA, 2012), 6. 
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pembelajaran agar peserta didik dapat berperan aktif dan positif dalam 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual agama, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”.
3
 

Setiap anak memiliki tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai 

dengan perkembangan umurnya. Faktor lingkungan serta perlakuan orang 

dewasa (pendidikan) hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan 

mereka. Oleh karena itu, Montessori percaya bahwa lingkungan haruslah 

merupakan tempat yang menyenangkan (loving area), tempat yang kondusif 

(nourishing) untuk membantu perkembangan, tempat dimana guru atau orang 

dewasa dapat mengobservasi perkembangan mereka dan membuat perubahan-

perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.  

Ada beberapa aspek pendidikan lingkungan yang merupakan prinsip 

metode pendidikan di luar kelas (outdoor study) diantaranya: 1. Konsep 

kebebasan 2. Struktur dan urutan 3. Realistis dan kealamian 4. Keindahan dan 

nuansa 5. Serta prinsip alat permainan Montessori.
4
 Sehingga metode itu harus 

ada di setiap jenjang pendidikan apapun. Banyak metode yang dapat 

digunakan namun setiap metode pastinya perlu disesuaikan dengan kondisi 

belajar anak khususnya tingkat anak usia dini. Salah satu metode yang tepat 

pada tingkatan tersebut yakni metode bermain peran.  

Menurut Pamela A. Coughlin, bermain peran berdampak kepada 

beberapa aspek perkembangan anak yaitu perkembangan sosial, 

                                                             
3
 Undang-undang System Pendidikan Nasional no. 20 Tahun 2003, 1. 

4
 David Gettman, Basic Montessori Learning Activites for Under-Fives (New York: St. Martin’ 

Press, 1987), 30. 
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3 

perkembangan emosional dan perkembangan intelektual.
5
 Kegiatan bermain 

peran itu dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan salah satunya 

perkembangan sosial emosional anak usia dini. Salah satu aspek 

perkembangan yang penting untuk distimulasi yaitu perkembangan sosial 

emosional. Kemampuan sosial emosional anak usia dini ditandai oleh 

berkembangnya kemampuan anak dalam mengadakan hubungan interaksi 

sosial dengan lingkungannya, disiplin dalam kehidupan sehari-hari serta dapat 

menunjukkan reaksi emosi yang wajar. 

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud metode bermain peran (role 

play) yakni metode pembelajaran yang modern untuk melengkapi kekurangan-

kekurangan dalam metode konvensional yang dianggap kurang efektif dalam 

metode pembelajaran, karena metode konvensional bersifat monoton saat 

pembelajaran berlangsung. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran 

surat Al-A’raaf ayat 175 sebagai berikut : 6 

هُ َوٱْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ ٱلَِّذى  نََٰ َها َفٱنَسَلخَ  َءايََِٰتَنا َءاتَ ي ْ ْيطََٰنُ  َفأَتْ بَ َعهُ  ِمن ْ ٱْلغَاِوين ِمنَ  َفَكانَ  ٱلشَّ  
Artinya : “Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami 

berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-

Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu 

dia diikuti oleh syaitan (sampai Dia tergoda), maka jadilah Dia 

termasuk orang-orang yang sesat.” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan ilmu 

pengetahuan melalui kitabnya yaitu Al-Quran, bagi orang yang tidak 

mengikuti petunjuk-Nya, berarti ia telah mengikuti Setan. Jika kita kaitkan 

dengan pembahasan metode bermain peran (role play), yaitu salah satu bentuk 

                                                             
5
 Winda gunanti Dkk, metode pengembangan prilaku dan kemampuan dasar anak usia dini 

(Jakarta : Universitas terbuka, 2010), 37. 
6
 Al-Qur'an terjemah,  8: 175. 
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permainan pendidikan yang di pakai untuk menjelaskan peranan, sikap, 

tingkah laku, dan nilai dengan tujuan menghayati perasaan, sudut pandang dan 

cara berfikir orang lain, metode ini akan mempermudah siswa dalam belajar 

untuk memahami materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru 

khususnya ilmu keagamaan, umumnya semua mata pelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang dilakukan di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Desa Tepos Kecamatan Banyuglugur 

Kabupaten Situbondo, dapat diketahui dengan masih banyaknya siswa yang 

belum memilki kemampuan sosial yang baik dengan teman sebayanya juga 

dengan lingkungan sekitar. Anak-anak saat bermain cenderung memilih-milih 

teman dan tidak ingin bermain dengan teman yang lainnya. Komunikasi yang 

kurang antar teman juga membuat kemampuan sosial minim.
7
 Untuk itu 

melalui metode bermain peran ini anak bisa memiliki kemampuan sosial agar 

bisa berinteraksi dengan temannya tanpa memilih-milih teman untuk bermain. 

Diharapkan juga anak bisa memiliki kemampuan dalam bersososialisasi 

dengan orang lain di lingkungannya dengan baik. Demikian melihat paparan 

diatas calon peneliti mengambil judul "PENGGUNAAN METODE 

BERMAIN PERAN UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA DINI KELOMPOK B DI TK 

DARMA WANITA PERSATUAN 2 BAYUGLUGUR SITUBONDO”.  

                                                             
7
 Observasi di TK DWP 2 Bayuglugur, 2 Januari 2021. 
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Harapan kami penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan sosial 

emosional anak usia dini di TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Desa 

Tepos Kecamatan Bayuglugur Kabupaten Situbondo khususnya. 

B. Fokus Penelitian  

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Fokus penelitian berisi semua fokus permasalahan yang akan 

dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun 

secara singkat, spesifik, operasional, jelas, tegas yang dituangkan dalam 

bentuk kalimat tanya. Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti 

mengambil fokus penelitian yaitu : 

1. Bagaimana penggunaan metode bermain peran untuk mengembangkan 

kemampuan sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma 

Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) ? 

2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain peran 

dalam meningkatkan sosial emosional anak usia dini di kelompok TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) ? 

3. Bagaimana hasil penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan 

sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan 

menemukan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan suatu jawaban-jawaban 

terhadap pertanyaan penelitian tersebut. 
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Tujuan dan penelitian ini tidak terlepas dari fokus penelitian diatas, 

adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mendiskripsikan metode bermain peran untuk mengembangkan 

kemampuan sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma 

Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) 

2. Mendiskripsikan kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain 

peran dalam meningkatkan sosial emosional anak usia dini kelompok B di 

TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) 

3. Mendiskripsikan hasil penggunaan metode bermain peran dalam 

meningkatkan sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma 

Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan 

serta ilmu pengetahuan tentang metode bermain peran untuk 

mengembangkan kemampuan sosial emosional anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam 

melakukan penelitian secara langsung dan dapat menambah wawasan 

pengetahuan tentang metode bermain peran untuk mengembangkan 
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kemampuan sosial emosional anak usia dini. Utamanya menjadi bekal 

ilmu peneliti dalam menabur kemanfaatan di balik gelar yang akan 

dirai nantinya.   

b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan 

wawasan baik dosen maupun mahasiswa khususnya calon guru 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan menjadi refrensi 

tambahan tentang metode bermain peran untuk mengembangkan 

kemampuan sosial emosional anak usia dini.  

c. Bagi Lembaga Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran untuk dijadikan refrensi atau acuan dalam mendidik peseta 

didik dan menjadi bahan evaluasi pembelajaran sehingga jika ada 

kekurangan nantinya dapat diperbaiki dengan saksama dan detail. 

E. Definisi Istilah 

1. Metode bermain peran 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang  telah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang 

disusun tercapai optimal.
8
 Bermain peran disebut juga bermain simbolis, 

pura-pura, fantasi, imajinasi,dan main drama sangat penting untuk 

                                                             
8
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2010), 90. 
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perkembangan kognisi, social emosional anak usia tiga sampai empat 

tahun.
9
 

Dari beberapa teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

bermain peran merupakan sebuah cara untuk mengimplementasikan 

bagaimana bermain simbolis, pura-pura, fantasi, imajinasi,serta bagaimana 

bermain drama. 

2. Sosial emosional 

Menurut Novan Ardy Wiyani, sosial emosional dapat diartikan 

sebagai perbuatan yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu yang 

melingkupi individu di saat berhubungan dengan orang lain.
10

  

Jadi kemampuan sosial emosional merupakan perkembangan 

kemampuan anak dalam mengadakan hubungan interaksi sosial dengan 

lingkungannya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi 

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Format 

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif 

bukan seperti daftar isi.11 

BAB I berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum 

mengenai penelitian yang dilaksanakan. Bab ini terdiri dari latar belakang 

                                                             
9
 Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2010), 115. 

10
 Novan Ardy Wiyani, Manajemen PAUD Bermutu (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 55. 

11
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agam Islam Negeri Jember (Jember:  

IAIN Jember Press, 2019),73. 
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masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang telah dilakukan 

pada saat ini, serta memuat tentang kajian teori yang telah digunakan sebagai 

perspektif oleh peneliti tentang Penggunaan Metode Bermain Peran untuk 

Mengembangkan Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok B 

di TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang telah digunakan 

oleh peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan 

tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Metode 

penelitianmerupakan acuan yang harus diikuti guna menjawab pertanyaan 

dalam fokus penelitian. 

BAB IV mengemukakan tentang penyajian dan analisis data yang 

diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari 

gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta diakhiri dengan 

pembahasan temuan di lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk 

memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan. 

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi 

kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran 

dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini telah dapat 

membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya penelitian 
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ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung 

di dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.
12

 

  

                                                             
12

 Ibid., 73. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  
11 

BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dan 

memiliki relevansi dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi dari Eza Zukiah Nur (2018)
13

 yang berjudul:  “Pengaruh Penerapan 

Metode Bermain Peran Terhadap Perkembangan Multiple Intelligences 

Anak Di Kelas B Paud Puti Bungsu  Kabupaten Mukomuko”. Yang 

menjadi fokus penelitian pada penelitian ini, yaitu: 1. Apakah ada 

pengaruh penerapan metode bermain peran terhadap multiple intelligences 

anak di kelas B PAUD Puti Bungsu Kecamatan Malin Deman Kabupaten 

Mukomuko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan jenis penelitian quasi eksperimen yakni penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan. Hasil dari penelitian ini di jelaskan bahwa 

hasil terhitung sebesar 4,179. Selanjutnya dibandingkan dengan dk = 14 + 

14 – 2 = 26 adalah 1,706. Dengan demikian terhitung lebih besar dari 

tabel, 4,179 ≥ 1,706. Hasil di atas menunjukkan bahwa ada pengaruh 

penerapan metode bermain peran terhadap kemampuan multiple 

intelligences anak. Hal ini juga berarti bahwa hipotesis kerja (Ha) dalam 

penelitian ini diterima, yaitu terdapat pengaruh penerapan metode bermain 

peran terhadap kemampuan multiple intelligences anak kelas B PAUD Puti 

                                                             
13

 Eza Zukiah Nur, “Pengaruh Penerapan Metode Bermain Peran Terhadap Perkembangan 

Multiple Intelligences Anak di Kelas B Paud Puti Bungsu Kabupaten Mukomuko,  (Skripsi:  

IAIN Bengkulu, 2018). 
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Bungsu kabupaten Mukomuko. Peningkatan hasil skor rata-rata anak pada 

saat pre-treatment yaitu 73,86. Kemudian hasil skor rata-rata tersebut 

meningkat menjadi 98,14 pada saat post treatment.   

2. Skripsi dari Puji Lestari (2018)
14

 yang berjudul: “Evektifitas Metode 

Bermain Peran Dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak Usia 5-

6 Tahun Taman Kanak-Kanak Assalam 2 Sukarame Bandar Lampung”. 

Yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana 

Efektivitas Metode Bermain Peran Dalam Mengembangkan Keterampilan 

Sosial Anak Usia 5-6 Tahun Taman Kanak-Kanak As-Salam 2 Sukarame 

Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas 

metode bermain peran dalam mengembangkan keterampilan sosial anak di 

kelas B1 TK As-Salam 2 Sukarame Bandar Lampung dapat dikatakan 

sudah efektif. Namun pada penyampaian langkah-langkah bermain peran 

di TK As-Salam tersebut belum sesuai dengan teori yang ada. Namun di 

sisi lain tingkat pencapaian keterampilan sosial pada anak yang meliputi: 

mampu bersikap kooperatif dengan teman, menunjukan sikap toleran, 

mengekspresikan emosi dalam berbagai situasi, memahami peraturan dan 

disiplin, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial 

budaya setempat. Sudah terlaksana dengan baik dan dapat 

mengembangkan keterampilan sosial anak.  

                                                             
14

 Puji Lestari, Evektifitas Metode Bermain Peran dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial 

Anak Usia 5-6 Tahun Taman Kanak-Kanak Assalam 2 Sukarame Bandar Lampung, (Skripsi, 

Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018). 
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3. Skripsi dari Nur Aini (2019)
15

 yang berjudul: “Penggunaan Metode 

Bermain Peran Untuk Mengembangkan Kemampuan Sosial Emosional  

Anak Usia Dini Kelompok B Di Raudhatul Athfal Ismaria Alqur’anniyah 

Rajabasa Bandar Lampung”. Yang menjadi fokus penelitian pada 

penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah  Mengembangkan Kemampuan 

Sosial Emosional Anak Usia Dini di RA Ismaria Raja Basa Bandar 

Lampung”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini di jelaskan bahwa 

terdapat beberapa metode pengajaran di RA Ismaria Raja Basa antara lain: 

metode bermain peran, metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode 

proyek, metode demonstrasi, serta metode pemberian tugas. Salah satu 

metode yang digunakan dalam mengembangkan kemampuan sosial 

emosional pada anak didik yaitu metode bermain peran. Metode bermain 

peran merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan di 

tingkat PAUD. Definisi dari metode bermain peran adalah suatu proses 

belajar mengajar dengan melibatkan anak didik untuk memerankan 

peristiwa/peranan yang di gambarkan sesuai dengan tema yang ada. 

Dengan menggunakan metode bermain peran di harapkan anak dapat 

menghayati suatu karya melalui gambaran peristiwa/peranan yang ada 

dalam karya sastra, misalnya cerita tentang profesi seseorang. 

                                                             
15

 Nur Aini, “Penggunaan Metode Bermain Peran Untuk Mengembangkan Kemampuan Sosial 

Emosional  Anak Usia Dini Kelompok B di Raudhatul Athfal Ismaria Alqur’anniyah Rajabasa 

Bandar Lampung”, (Skripsi: Universitas Islam  Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 

14 

Berikut akan di sajikan tabel persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti.  

4. Sksripsi dari Cari Ulina Br Bangun (2018)
16

 yang berjudul: “Pengaruh 

Bermain Peran Terhadap Kemampuan Sosial Anak Usia 4-5 Tahun Di Tk 

It Insan Madani Bandar Setia Tahun Ajaran 2017/2018”. Pada penelitian 

ini, memiliki tiga fokus penelitian, diantaranya yakni: 1. Bagaimana 

kemampuan sosial anak yang diajarkan dengan metode bermain peran, 2. 

Bagaimana kemampuan sosial anak yang diajarkan dengan metode 

karyawisata, 3. Apa terdapat pengaruh bermain peran  terhadap 

perkembangan sosial anak usia dini kelompok A di TK Islam Terpadu 

Insan Madani Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian quesi eksperimental 

research atau eksperimen semu. Hasil penelitian ini menunjukan adanya 

pengaruh signifikan antara  metode bermain perandengan  kemampuan 

sosial anak. Hal ini terlihat dari rata-rata kemampuan sosial anak sebelum 

dan sesudah di beri perlakuan adalah dari 6,4 menjadi 13,867. 

5. Skripsi dari Fifi Adiati (2020)
17

 yang berjudul: “Upaya Guru Dalam 

Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Melalui Bermain 

Peran Di Tk Darul Muhtadin Pancawarna Kabupaten Mesuji”. Penelitian 

ini memiliki fokus yakni:  bagaimanakah upaya guru dalam meningkatkan 

                                                             
16

 Cari Ulin Br Bangun (2018), Pengaruh Bermain Peran Terhadap Kemampuan Sosial Anak Usia 

4-5 Tahun Di Tk It Insan Madani Bandar Setia Tahun Ajaran 2017/2018, 
17

 Fifi Adiati (2020), Upaya Guru Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Melalui Bermain Peran Di Tk Darul Muhtadin Pancawarna Kabupaten Mesuji,  
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perkembangan sosial emosional anak usia dini melalui bermain peran di 

TK Darul Muhtadin. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak usia dini melalui bermain peran di 

TK Darul Muhtadin. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang bermain peran dan memberikan masukan bagi guru 

agar mampu mengolah pembelajaran dengan menggunakan metode 

pengajaran yang mampu meningkatkan kelima aspek perkembangan anak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode bermain peran dapat 

meningkatkan perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial 

emosional anak sebelum dilakukan tindakan penelitian tidak ada anak 

yang masuk dalam kriteria berkembang sangat baik. Setelah adanya 

tindakan pada siklus I, perkembangan sosial emosional anak meningkat 

sebanyak 5 anak dengan presentase 29%, dan pada siklus II meningkat 

hingga 14 anak dengan presentase 82% kriteria berkembang sangat baik. 

Jadi pada siklus I dan II mengalami peningkatan sebanyak 56%. Dalam 

pembelajaran menggunakan metode bermain peran, guru menjelaskan tata 

cara dan aturan yang akan dilakukan anak dalam kegiatan bermain peran. 

Selanjutnya anak dapat mencoba mempraktikkan, kegiatan bermain peran 

yang telah diberikan oleh guru. 
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Tabel 1.1 

Tabel Persamaan dan Perbedaan 

No Nama peneliti  Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1 Eza Zukiah Nur, 

2018 

Pengaruh 

Penerapan 

Metode Bermain 

Peran Terhadap 

Perkembangan 

Multiple 

Intelligences 

Anak Di Kelas B 

Paud Puti Bungsu  

Kabupaten 

Mukomuko. 

Sama-sama 

meneliti tentang 

metode bermain  

peran. 

Penelitian tersebut 

hanya  fokus kepada 

bagaimana pengaruh 

dari penerapan 

metode bermain 

peran terhadap 

perkembangan 

multiple 

intelligences anak. 

Sedangkan  

Peneilitian ini lebih 

fokus pada 

bagaimana 

penggunaan metode 

bermain peran 

terhadap sosial 

emosional anak 

serta bagaimana 

kelemahan dan 

kelebihan dalam 

menggunakan 

metode tersebut 

untuk anak usia dini. 

Pada penelitian 

terdahulu 
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No Nama peneliti  Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

menggunakan 

metode kuantitatif. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

jenis deskriptif.  

 

2 Puji Lestari, 2018 Evektifitas 

Metode Bermain 

Peran dalam 

Mengembangkan 

Keterampilan 

Sosial Anak Usia 

5-6 Tahun Taman 

Kanak-Kanak As-

Salam 2 

Sukarame Bandar 

Lampung. 

Sama-sama 

meneliti tentang 

metode bermain 

peran terhadap 

anak usia dini. 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif jenis 

deskriptif. 

Penelitian tersebut 

hanya  fokus kepada 

bagaimana 

efektifitas dari 

penerapan metode 

bermain peran 

terhadap 

perkembangan 

keterampilan sosial 

anak. Sedangkan  

Peneilitian ini lebih 

fokus pada 

bagaimana 

penggunaan metode 

bermain peran 

terhadap sosial 

emosional anak 

serta bagaimana 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 

18 

No Nama peneliti  Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

kelemahan dan 

kelebihan ketika 

menggunakan 

metode tersebut 

untuk anak usia dini.  

 

3 Nur Aini (2019) Penggunaan 

Metode Bermain 

Peran untuk 

Mengembangkan 

Kemampuan 

Sosial Emosional  

Anak Usia Dini 

Kelompok B di 

Raudhatul Athfal 

Ismaria 

Alqur’anniyah 

Rajabasa Bandar 

Lampung. 

Penggunaan 

Metode Bermain 

Peran untuk 

Mengembangkan 

Kemampuan 

Sosial Emosional  

Anak Usia Dini. 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif jenis 

deskriptif. 

Perbedaan lokasi 

penelitian serta  

peneilitian ini lebih 

fokus pada 

bagaimana 

penggunaan metode 

bermain peran 

terhadap sosial 

emosional anak dan 

bagaimana 

kelemahan dan 

kelebihannya ketika 

menggunakan 

metode tersebut 

untuk anak usia dini. 

4 Cari Ulina Br 

Bangun (2018) 

Pengaruh 

Bermain Peran 

Terhadap 

Kemampuan 

Sosial Anak Usia 

Persamaan 

penelitian 

terletak pada 

fokus bagaimana 

pengaruh 

Perbedaan terletak 

pada tujuan 

penelitian, tujuan 

penelitian peneliti 

fokus terhadap dua 
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No Nama peneliti  Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

4-5 Tahun Di Tk 

It Insan Madani 

Bandar Setia 

Tahun Ajaran 

2017/2018 

bermain peran 

terhadap 

perkembangan 

sosial anak usia 

dini. 

hal, yakni sosial dan 

emosional. 

5 Fifi Adiati (2020) Upaya Guru 

Dalam 

Meningkatkan 

Perkembangan 

Sosial Emosional 

Anak Melalui 

Bermain Peran Di 

Tk Darul 

Muhtadin 

Pancawarna 

Kabupaten Mesuji 

Fokus penelitian 

tertuju pada 

aspek sosial dan 

emosional anak 

usia dini 

Perbedaan 

penelitian terletak 

pada hasil 

penelitian, 

penelitian terdahulu 

lebih fokus kepada 

upaya guru dalam 

meningkatkan 

perkembangan 

sosial dan emosional 

anak usia dini. 

Sedangkan 

penelitian ini lebi 

fokus terhadap hasil 

dari metode bermain 

peran terhadap 

perkembangan 

sosial dan emosional 

anak usia dini. 
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Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan pada 

beberapa kajian terdahulu di atas, belum ada karya ilmiah yang meneliti 

tentang bagaimana penggunaan metode bermain peran terhadap kemampuan 

sosial emosional anak, serta bagaimana kelebihan dan kekurangannya. 

Khususnya pada metode bermain peran yang di terapkan dalam jenjang 

pendidikan anak usia dini. Hal tersebut menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk 

melanjutkan penelitian ini. 

B. Kajian Teori 

1. Konsep Metode Bermain Peran 

a. Pengertian Metode Bermain Peran  

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yakni “Methodos” yang 

memiliki makna cara atau jalan yang ditempuh. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia metode di definisikan sebbagai cara kerja yang 

sistematis dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan.
18

 Pemanfaatan teknik pembelajaran di taman kanak-kanak 

memiliki hubungan dengan unsur-unsur peningkatan kemampuan 

siswa, yang meliputi: peristiwa pergantian mental, bahasa, imajinasi, 

mendalam dan sosial.
19

 Dilihat dari beberapa pengertian kata strategi 

di atas, cenderung dianggap bahwa teknik adalah suatu teknik yang 

dilakukan oleh pengajar sebagai pengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang normal. 

                                                             
18

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2010), 581.   
19

 Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 38. 
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Teknik pura-pura juga dapat disebut sebagai permainan 

representatif, permainan imajiner, mimpi, pikiran kreatif, dan 

permainan pertunjukan. Teknik ini sangat penting untuk kemajuan 

mental, sosial yang mendalam pada anak-anak dewasa tiga sampai 

empat tahun. Berpura-pura dicirikan sebagai gerakan yang menyoroti 

latihan sensasi.
20

 Hal ini dimaklumi oleh Yuliani Nuraini dan 

Bambang Sujiono. Sosiodrama atau pura-pura adalah salah satu 

strategi yang digunakan untuk memberikan wawasan kepada anak-

anak melalui pura-pura, dimana siswa mengambil bagian tertentu 

dalam sebuah permainan.
21

 

 Definisi lain dari bermain peran adalah cara bermain 

menggunakan daya khayal, yakni menggunakan bahasa atau pura-pura 

bertingkah laku seperti benda tertentu, situasi tertentu, orang tertentu, 

atau binatang tertentu yang dalam dunia nyata tidak dapat dilakukan. 

Hal tesebut di jelaskan oleh Moeslichatoen.
22

 

 Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh di atas, dapat di 

simpulkan bahwa menggunakan metode bermain peran dalam suatu 

kegiatan pembelajaran di mana setiap anak didik di ajarkan untuk  

memerankan tokoh atau benda tertentu, memiliki tujuan agar anak 

didik mampu memecahkan problem yang muncul dalam setiap kisah 

yang di mainkan. Metode bermain peran ini dapat memproyeksikan 

                                                             
20

 Diana Mutiah, Psikologi Bermain Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2010),  115. 
21

 Yuliani Nuraini Sujiono dan Bambang Sujiono, Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak 

(Jakarta: PT Indeks, 2010),  81. 
22

  Moeslichatoen,  Metode Pengajaran, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, ,2004), 

38. 
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setiap anak didik untuk datang ke masa depan atau bahkan bisa 

mengulang kembali masa lalu. Hubungan sosial yang dapat di bangun 

menggunakan metode bermain peran bisa di terapkan untuk semua 

anak, baik yang memiliki kebutuhan khsusus atau tidak. Karena 

mereka memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi yang 

di milikinya.  Sebagai pendidik harus tanggap dan peduli terhadap raut 

wajah anak didik agar anak didik dapat menjiwai dan menikmati peran 

yang dimainkan, serta dapat mengembangkan kreativitas dan 

imajinasinya. 

Strategi berpura-pura adalah jenis permainan yang digunakan 

dalam pelatihan yang sepenuhnya bertujuan untuk memahami 

perasaan, mentalitas, perilaku, dan nilai-nilai yang sepenuhnya 

ditujukan untuk menghadapi perasaan yang harus terlihat menurut 

sudut pandang dan perspektif orang lain. Vygostky memahami bahwa 

sebenarnya anak-anak masih belum siap untuk berpikir secara dinamis. 

Bagi mereka kepentingan dan artikel masih menyatu menjadi satu. 

Dengan penggunaan teknik pura-pura ini, diyakini para siswa akan 

benar-benar ingin mengembangkan kapasitas teoritis mereka dan 

menghidupkan imajinasi setiap siswa untuk berkomunikasi, dan 

memiliki pilihan untuk berkolaborasi secara sosial. Aksi pura-pura ini 

pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama cucu-cucunya, 

khususnya Hasan dan Husein. Dimana Hasan dan Husain bermain 

sambil menunggangi punggung Nabi mereka seperti sedang berperang 
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menunggangi kuda.
23

 Dari gambaran di atas, cenderung beralasan 

bahwa dalam latihan pura-pura dapat menumbuhkan kemandirian 

siswa. Hal ini terlihat pada siswa yang dapat menentukan sikap mereka 

terhadap pekerjaan yang dipilih. 

b. Macam-macam Bentuk Metode Bermain Peran  

Secara umum ada tiga macam bentuk metode bermain peran, 

yaitu:  

1. Bermain Peran Tunggal/Single Role Playing  

Pada metode bermain peran tunggal mayoritas peserta didik 

berperan sebagai pengamat terhadap permainan yang sedang di 

pertunjukkan. Adapun tujuan yang ingin di capai dengan metode 

ini adalah membentuk sikap dan nilai dari peserta didik. 

2. Bermain Peran Jamak/Multiple Role Playing 

Dalam metode multiple role playing, peserta didik di bagi 

menjadi beberapa kelompok di sesuaikan dengan banyaknya peran 

yang akan di mainkan. 

3. Bermain Peran Ulangan/Role Repetition  

Dalam metode role repetition peranan utama pada suatu 

drama yang di mainkan dapat dilakukan oleh peserta didik secara 

bergantian. Tujuan dari metode ini di harapkan setiap peserta didik 

akan belajar melakukan, mengamati, dan membandingkan perilaku 

yang dimainkan pemeran sebelumnya.
24

  

  

                                                             
23

 Imam Musbiin, Buku Pintar PAUD (dalam perspektif islam) (Yokyakarta: Laksana, 2010), 107. 
24

 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 20. 
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c. Manfaat dan Fungsi Metode Bermain Peran 

Pemanfaatan strategi pura-pura dalam pengalaman mendidik dan 

mendidik adalah dengan mengikutsertakan siswa untuk menampilkan 

kesempatan/pekerjaan yang digambarkan sesuai dengan mata pelajaran 

yang telah diberikan. Dengan menggunakan strategi pura-pura, 

dipercaya siswa dapat melihat nilai dalam sebuah karya ilmiah melalui 

penggambaran peristiwa/pekerjaan yang sedang dimainkan, misalnya: 

menceritakan panggilan seseorang atau hal lain. 

Teknik belajar pura-pura ini memiliki kelebihan yang luar biasa 

dalam melatih kemampuan siswa. Alasannya karena penggunaan 

teknik ini memberikan tambahan kesempatan kepada siswa untuk 

mengetahui tanggung jawab terkait pekerjaan yang mereka mainkan. 

Adanya korespondensi dan pergaulan dengan orang lain, saling 

bercakap-cakap antar rival, menawarkan sudut pandang, memimpin 

pembicaraan, dan mencari tahu bagaimana menangani isu-isu yang 

muncul di antara satu sama lain. 

Menerapkan teknik berpura-pura, melatih siswa untuk 

mengetahui bagaimana memanfaatkan ide pekerjaan, untuk 

mengetahui tentang berbagai pekerjaan dan untuk merenungkan cara 

berperilaku diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa 

keuntungan menggunakan teknik berpura-pura, khususnya: 
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1. Selidiki perasaannya. 

2. Memperoleh motivasi dan pemahaman yang mempengaruhi 

perspektif, nilai, dan pemahaman mereka. 

3. Menumbuhkan kemampuan dan mentalitas dalam menangani 

masalah. 

4. Cari tahu contoh dengan cara yang berbeda.
25

 

Beberapa hal positif tersebut akan bermanfaat bagi anak didik  

saat mereka terjun langsung dalam kehidupan masyarakat kelak. 

Nantinya mereka akan berada dalam situasi dimana begitu banyak 

peran terjadi, seperti: dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta 

lingkungan kerja, dan lingkungan lainnya. Hartely, Frank, dan 

Goldenson dalam Moeslichatoen menjelaskan bahwa ada delapan 

manfaat/fungsi bermain peran bagi anak, yaitu:  

1. Menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya: 

menirukan cara ibu memasak, cara dokter mengobati orang sakit, 

cara sopir dalam berkendara, dan berbagai hal lainnya.  

2. Untuk mempraktikkan berbagai peran yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. Seperti: guru mengajar di kelas, petani menggarap 

sawah, dan lain-lain. 

3. Untuk merepresentasikan hubungan keluarga dalam pengalaman 

hidup yang nyata. Contohya: ibu mendidik adik, ayah membaca 

koran, kakak mengerjakan tugas, dan lain-lain. 

                                                             
25

 Hamzah B. Uno, Metode Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif 

dan Efektif (Jakarta : Bumi aksara, 2010), 26. 
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4. Untuk menyalurkan perasaan yang kuat, seperti: memukul kaleng, 

atau menepuk air, dan lain-lain. 

5. Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat di terima 

seperti: memerankan pencuri, melanggar lalu lintas, dan menjadi 

anak yang nakal. 

6. Untuk mengulang peran yang biasa dilakukan seperti: menggosok 

gigi, sarapan, naik kendaraan, dan lain lain. 

7. Mencerminkan pertumbuhan anak didik, seperti: bertambahnya 

tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. 

8. Untuk memecahkan masalah dengan mencoba berbagai solusi, 

seperti: menghias ruangan dan menyiapkan jamuan makan dalam 

suatu acara atau pesta.
26

 

Menggunakan metode bermain peran dalam pembelajaran di taman 

kanak-kanak memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Mempertahankan Keseimbangan  

Dengan bermain peran membantu anak didik untuk 

menyalurkan dorongan emosinya secara aman. Dengan melakukan 

kegiatan bermain peran, anak didik dapat mengekspresikan 

perasaan serta emosinya. Akan tetapi harus pada aturan yang telah 

ditentukan sebelum permainan dilakukan. 

  

                                                             
26

 Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 33.  
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2. Meningkatkan Kemandirian Anak 

Dengan adanya peran yang di mainkan, anak didik akan 

berusaha untuk menghayati serta belajar bertanggung jawab dalam 

menjalankan perannya. Seperti: berperan menjadi anak sholih, 

berperan sebagai kakak yang menyayangi adik-adiknya, dan lain 

lain. 

3. Menginspirasi Peran Yang Akan Dijalani Di Masa Yang Akan 

Datang 

Meskipun anak didik hanya berpura-pura berperan sebagai 

ibu atau ayah, supir truk, perawat dan lain sebagainya. Sebenarnya 

kegiatan tersebut adalah upaya yang dilakukan untuk melatih anak 

didik kelak ketika melaksanakan peran tersebut. 

4. Latih kemampuan interaktif anak-anak. 

Tindakan ini akan membantu anak-anak dengan 

mengembangkan kemampuan interaktif mereka, tidak mendorong 

keinginan mereka, menawarkan kepada teman, menghargai teman 

individu, dll. 

5. Kembangkan Lebih Lanjut Keterampilan Bahasa 

Berpura-pura adalah permainan yang memanfaatkan pikiran 

kreatif/akal kreatif untuk memanfaatkan bahasa dan 

instrumen/benda. Jelas, ini selesai untuk menyemangati udara 

dalam permainan. Selain itu, korespondensi antar pemain 

diperlukan, diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan bahasa 
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siswa melalui cara mengungkapkan jargon unik dalam setiap pura-

pura.
27

 

d. Langkah-langkah Metode Bermain Peran 

Agar proses transisi metode pembelajaran konvensional menjadi 

metode bermain peran tidak mengalami kesalahan, maka perlu adanya 

prosedur yang terlebih dahulu harus di pelajari dan di pahami oleh 

tenaga pendidik. Prosedur tersebut sangat perlu di perhatikan agar 

tujuan pembelajaran dengan metode bermain peran dapat di 

optimalkan. Yuliani Nuraini dan Bambang Sujiono menjelaskan 

bahawa ada beberapa langkah untuk menerapkan metode bermain 

peran, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan pengarahan dan penjelasan tentang aturan dalam 

permainan pada anak didik. 

2. Guru menjelaskan tentang alat yang akan digunakan oleh anak 

didik untuk bermain. 

3. Guru menghitung serta mengabsen jumlah anak didik. 

4. Guru memberi tugas kepada anak didik sebelum permainan di 

mulai sesuai dengan kelompok yang telah di bagi, agar tidak 

berebut saat bermain. 

5. Guru sudah menyiapkan alat pendukung sebelum permainan di 

mulai. 
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 Ibid., 36. 
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6. Anak didik bermain sesuai peran yang telah di tentukan, dan bisa 

berganti peran apabila bosan. 

7. Guru hanya mengawasi serta mendampingi anak didik dalam 

bermain. Namun, apabila di butuhkan guru dapat membantu.
28

  

Langkah lain yang dapat di lakukan dalam bermain peran juga di 

jelaskan oleh Winda Gunarti dkk. diantaranya sebagai berikut: 

1. Memilih sebuah tema yang akan di mainkan. 

2. Membuat skenario tentang jalan cerita yang akan di mainkan. 

3. Membuat skenario kegiatan yang fleksibel, serta mencakup 

berbagai ragam aspek perkembangan anak, seperti: keaksaraan, 

matematis, sains terpadu, sosial dan kesehatan. 

4. Menyediakan media, alat, dan kostum yang diperlukan dalam 

kegiatan. 

5. Apabila memungkinkan buatlah media/alat dari bahan daur ulang, 

jadilah guru yang kreatif. 

6. Guru menjelaskan teknik bermain peran dengan cara yang 

sederhana. Apabila anak didik baru pertama kali di perkenalkan 

dengan metode bermain peran, guru dapat memberi contoh salah 

satu peran yang akan di mainkan. 

7. Guru memberi kebebasan untuk anak didik dalam memilih peran 

yang di sukainya. 

                                                             
28

 Yuliana Nuraini, dan Bambang Sujiono, Bermain Kreatif, 82. 
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8. Jika metode bermain peran baru pertama kali dilakukan, sebaiknya 

guru yang membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai 

dengan jumlah peran yang akan di mainkan. 

9. Guru menetapkan anak didik yang berperan sebagai pendengar. 

10. Dalam diskusi perencanan, guru memberikan kesempatan pada 

anak untuk merancang jalan cerita sampai akhir cerita. Hal ini bisa 

dilakukan dengan teknik brainstorming. 

11. Guru menyarankan kalimat petama yang baik untuk di ucapkan 

oleh pemain saat akan memulai permainan. 

12. Anak didik bermain peran sesuai yang telah di tentukan 

sebelumnya. 

13. Di akhir kegiatan, adakan diskusi untuk mengulas kembali nilai-

nilai dan pesan yang terkandung dalam permainan yang telah 

dilakukan untuk di teladani anak. 

14. Khusus di sentra, buatlah pra-rencana dan setting tempat yang 

mendukung untuk 2-4 minggu sebelum permainan dilakukan. 

15. Settin tempat bermain peran dengan gambar-gambar dan dekorasi 

yang mendukung alur cerita.
29

 

Langkah-langkah di atas di harapkan akan memudahkan guru 

untuk melakukan kegiatan bermain peran. Selain itu, anak didik juga di 

harapkan dapat memperoleh cara berperilaku baru untuk mengatasi 

masalah serta dapat mengembangkan keterampilan berbahasanya.  

                                                             
29

 Winda Gunarti, dkk. Metode Pengembangan Prilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini  

(Jakarta : Universitas Terbuka, 2010), 53. 
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e. Tema-tema Bermain Peran 

Beberapa mata pelajaran yang dapat dipilih untuk latihan pura-

pura, antara lain: (a) Saya, keluarga saya, rumah saya, (b) Taman 

Kanak-Kanak, (c) Kebun Binatang, (d) Pendidikan Dokter, (e) Rumah 

Sakit, (f) Rumah Sakit Hewan, (g) Pesta Ulang Tahun, (h) Perjalanan 

Liburan, (I) Pantai, (j) Kehidupan Laut, (k) Salon, (l) Toko Sepatu, (m) 

Toko Pakaian, (n) ) Reuni Keluarga, (o) Pernikahan, (p) Restoran, (q) 

Hutan, (r) Penulis dan Ilustrator, (s) Kegiatan Berkemah, (t) Musisi, 

(u) Kebun Sayur dan Pasar.
30

 

f. Kelebihan dan Kekurangan Metode Bermain Peran 

Setiap teknik menikmati manfaat dan hambatannya sendiri untuk 

diterapkan dalam setiap tindakan pembelajaran yang diselesaikan. 

Oleh karena itu sebagai seorang pendidik harus memiliki kemampuan 

untuk memanfaatkan manfaat dari setiap teknik ini dan harus memiliki 

prosedur untuk mengalahkan kelemahan dalam strategi tersebut. 

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari melakukan strategi pura-pura, 

khususnya: 

1. Siswa akan merasa belajar yang menyenangkan, karena siswa 

ditawari kesempatan untuk mengambil bagian. 

2. Inspirasi yang kuat muncul dari siswa untuk mengikuti latihan 

pembelajaran. 
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 Ibid., 29. 
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3. Pengembangan iklim berbasis suara dalam pengalaman pendidikan. 

Dengan tujuan agar terjadi pertukaran dan percakapan yang saling 

menguntungkan antar mahasiswa. 

4. Dapat menambah pemahaman dan informasi bagi pengajar, karena 

hal-hal yang mampu atau disampaikan oleh mahasiswa belum 

diketahui sebelumnya. 

5. Peserta didik melatih dirinya untuk mengingat dan memahami 

benda yang akan di perankan. 

6. Peserta didik akan terlatih untuk berfikir kreatif, dan inisiatif. 

7. Menumbuhkan sikap untuk bekerjasama antar peserta didik yang 

memainkan peran. 

8. Bakat yang masih terpendam pada diri peserta didik dapat di 

kembangkan. 

9. Peserta didik akan terbiasa untuk menerima, serta membagi 

tanggung jawab dengan sesamanya. 

10. Pengetahuan kosa kata yang di miliki peserta didik akan bertambah 

sehingga menjadi bahasa yang mudah di pahami dan di mengerti.
31

  

Selain itu, berikut adalah beberapa kelemahan metode bermain 

peran ini ialah :  

1. Beberapa anak yang tidak ikut berpura-pura biasanya akan kurang 

dinamis. 
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 Sudjana, Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipasif,  (Bandung: Falah Production, 2010), 

231. 
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2. Membutuhkan banyak investasi, baik dari perencanaan maupun 

pertunjukannya. 

3. Membutuhkan investasi, baik dari penataan maupun 

pertunjukannya. 

4. Dapat membuat kelas yang berbeda menjadi kesal. 

Adapun beberapa cara untuk mengatasi kelemahan dalam 

bermain peran, diantaranya adalah: 

1. Guru harus menjelaskan secara rinci kepada peserta didik, bahwa 

tujuan metode bermain peran adalah anak bisa lebih terampil dalam 

berbahasa. Karena di dalamnya mengajarkan untuk saling 

berkomunikasi satu sama lain. 

2. Guru harus pandai memilih tema permainan agar menarik minat 

anak didik untuk ikut serta dalam permainan tersebut. 

3. Agar anak didik dapat memahami makna dari permainan yang 

dilakukan, sebagai seorang guru harus bisa menceritakan secara 

seksama mengenai setiap adegan yang dilakukan. 

4. Materi pembelajaran yang di sampaikan harus tepat waktunya.
32

 

Beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan metode 

bermain peran di atas dapat di jadikan pembelajaran bersama bahwa 

segala sesuatu tidak ada yang sempurna, tergantung bagaimana cara 

kita untuk menyiasati suatu kekurangan menjadi sebuah kelebihan. 
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 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran,  (Bandung: Alfabeta, 2012), 213. 
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2. Kemampuan Sosial Emosional 

a. Pengertian Sosial Emosional 

Salah satu bagian dari peningkatan yang cukup berarti untuk 

terus disegarkan adalah pergantian peristiwa sosial pribadi. Kapasitas 

mendalam sosial yang digerakkan oleh remaja dipisahkan oleh 

peningkatan kapasitas anak untuk berkomunikasi secara sosial dengan 

iklim, fokus dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menunjukkan 

respons dekat yang masuk akal.
33

 

Kualitas kemajuan sosial yang mendalam dari anak-anak berusia 

5-6 tahun dapat diketahui ketika anak mulai bekerja dengan beberapa 

teman yang dipilih sendiri atau dua per dua. Terlebih lagi, anak-anak 

biasanya akan mulai mengamati dan memahami aturan, dapat 

diandalkan, memiliki minat yang luar biasa, memiliki kemampuan 

untuk mengendalikan perasaan, dan memiliki keinginan untuk tetap 

menyendiri dan melangkah.
34

 Hal ini dimaklumi oleh Steinberg. 

Mastinis Yamin dan Jamilah Sabri memahami bahwa ada beberapa 

bagian dari kebebasan sosial yang mendalam, ilmiah dan aktual. Sudut 

pandang tersebut kemudian disusun menjadi beberapa penanda, antara 

lain: tidak bergantung pada orang lain, memiliki keyakinan diri, 

memiliki dorongan dalam bertindak, memiliki pilihan untuk mengatasi 

masalah mereka sendiri dan menyelesaikan usaha sendiri tanpa 

bantuan orang lain. 
                                                             
33

 Rosmala Dewi, Berbagai Masalah Anak Taman Kanak-Kanak  (Jakarta: Depdiknas, 2005), 18. 
34

 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini. Pengantar dalam Berbagai Aspeknya (Jakarta: 

Kencana, 2011), 152. 
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b. Pengertian Kemampuan Sosial Emosional 

Novan Ardy Wiyani menjelaskan bahwa sosial emosional berarti 

sebagai perbuatan yang di sertai dengan perasaan tertentu di rasakan 

oleh setiap individu saat berinteraksi dengan orang lain.
35

 Kemampuan 

sosial emosional pada setiap individu tidak dapat berkembang dengan 

sendirinya melainkan bergantung pada kualitas pengasuhan dan 

stimulasi. Banyak penelitian yang menjelaskan bahwa berinteraksi 

dengan orang dewasa secara konsisten, peduli dan aktif dalam 

pengembangan dimensi anak ini sangat penting untuk perkembangan 

sosial emosional yang sehat pada anak. Berikut adalah beberapa 

kegiatan yanag dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

sosial emosional pada anak, yaitu:  

1) Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak agar 

mereka bisa mengekspresikan emosinya. 

2) Menjadikan emosional responsive terhadap anak. 

3) Menetapkan harapan dan batas, misalnya: orang-orang dalam 

keluarga kami tidak akan saling menyakiti. 

4) Mendorong anak untuk memperkuat keterampilan sosial yang di 

miliki, seperti: bertegur sapa orang lain dan lain-lain. 

5) Memberikan kesempatan bagi anak untuk memecahkan 

masalahnya sendiri. 
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 Novan Ardy Wiyani. Manajemen PAUD Bermutu, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 55. 
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Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan 

Anak Usia Dini menyebutkan bahwa yang menjadi indikator 

ketercapaian sosial emosional pada anak usia dini usia 5-6 tahun, 

adalah sebagai berikut: 

1) Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan 

situasi. 

2) Memperlihatkan ke hati-hatian pada orang yang belum dikenal 

(menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat). 

3) Mengenal perasaan sendiri, serta mengelola atau 

mengendalikannya secara wajar. 

4) Tahu akan haknya. 

5) Menaati aturan kelas (kegiatan, aturan). 

6) Mengatur diri sendiri. 

7) Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. 

8) Bermain dengan teman sebaya. 

9) Mengetahui perasaan temannya dan meresponnya. 

10) Berbagi dengan orang lain. 

11) Menghargai hak, pendapat, dan karya orang lain. 

12) Menggunakan cara yang diterima secara sosial/logika dalam 

menyelesaikan masalah. 

13) Bersikap kooperatif dengan teman. 

14) Menunjukkan sikap toleran. 
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15) Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, 

seperti: senang, sedih, dan lain-lain. 

16) Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial 

budaya setempat.
36

 

c. Tahap Perkembangan Sosial   

Erik Erikson menjelaskan bahwa terdapat delapan tahap 

perkembangan yang akan di lalui oleh setiap orang dalam 

kehidupannya, yaitu: 

1) Antara kepercayaan dan ketidakpercayaan merupakan tahap 

psikologis yang pertama yaitu saat berusia 0-1 tahun. Pada tahap 

ini anak di dorong untuk mempercayai dan tidak mempercayai 

orang dan apa yang ada di sekitarnya 

2)  Antara otonomi dan perasaan malu, serta ragu adalah tahap 

psikologis menurut Erikson, tahap ini terjadi pada usia 2-3 tahun. 

Tahapan ini terjadi pada masa bayi akhir bagi seorang anak. Pada 

masa ini anak biasanya sudah bisa berdiri tanpa bantuan orang lain. 

Tetapi di sisi lain anak masih merasa ragu dan malu dengan apa 

yang dilakukannya. 

3) Antara inisiatif dan rasa bersalah merupakan tahap psikologis 

ketiga. Hal ini terjadi pada usia 4-5 tahun, pada tahap ini anak 

sudah lebih banyak memiliki kecakapan dalam berbagai hal. 
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 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini, 29. 
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4) Antara usaha dan inferioritas merupakan tahap psikologis yang 

keempat, terjadi pada usia 6-11 tahun. Pada tahap ini anak semakin 

aktif. Mereka sangat bersemangat untuk berbuat sesuatu dan 

mengetahui dunia luar. 

5) Antara identitas dan kebingungan identitas merupakan tahap 

psikologis ke lima. Hal ini terjadi saat anak beranjak remaja pada 

usia 12-20 tahun. Pada masa ini kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang anak sudah lebih matang. 

6) Antara intimasi dan isolasi merupakan tahap psikologis keenam 

menurut Erikson. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal yaitu 

saat berusia 21-40 tahun. Pada tahapan ini terjadi longgarnya 

hubungan dengan kelompok sebaya karena ada dorongan untuk 

dekat dengan orang yang satu frekuensi. 

7) Antara generativitas dan stagnasi merupakan tahap psikologis yang 

ketujuh. Tahapan ini terjadi pada masa dewasa pertengahan, sekitar 

usia 41-65 tahun. Pada tahap ini manusia sudah mencapai puncak 

dalam pengembangan diri. 

8) Antara Integritas dan keputusasaan merupakan tahap psikologis 

yang terakhir menurut Erikson. Terjadi pada usia 65 tahun ke atas. 

Erikson menjelaskan bahwa pada tahap integritas dan 

menghilangkan rasa kecewa menandakan bahwa mereka cukup 

berhasil melewati tahap-tahapan sebelumnya dengan baik.
37
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 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2004), 87.   
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d. Mengembangkan Kemampuan Sosial Emosional Anak 

1. Keterkaitan Pengembangan Sosial dan Emosional Anak 

Pengembangan/perkembangan dapat di definsikan sebagai 

proses internalisasi kebudayaan yang nantinya akan membentuk 

pengetahuan serta cara untuk beradaptasi, dengan sarana utamanya 

yakni melalui bahasa atau komunikasi verbal. Emosi di definisikan 

sebagai perasaan dan sikap yang muncul dari hati. Robert K. 

Cooper berpendapat sebagaimana di kutip Ary Ginanjar Agutian 

menyatakan bahwa dari hati kita bisa mengaktifkan nilai terdalam 

dari diri kita dan mengubahnya dari sesuatu yang sebelumnya 

hanya kita fikirkan menjadi sesuatu yang akan kita jalani. Hati bisa 

mengetahui hal atau sesuatu yang di bolehkan dan hal atau sesuatu 

yang tidak di perbolehkan, juga hal atau sesuatu yang tidak bisa di 

ketahui oleh fikiran kita. Hati merupakan sumber keberanian dari 

integritas serta sebuah komitmen. Hati merupakan sumber energi 

dari perasaan yang sangat mendalam untuk melakukan sebuah 

pembelajaran, menciptakan kerja sama, serta untuk memimpin dan 

melayani.
38

 

Dari uraian di atas dapat di jelaskan bahwa hati merupakan 

sumber emosi dari setiap orang, dan dengan emosi tersebut akan 

muncul rasa tanggung jawab sosial. Seseorang yang memiliki 

                                                             
38

 Ary Ginanjar Agustian, ESQ (Emotional Spiritu al Quotien) (Jakarta: Arga, 2005), 40. 
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kecerdasan emosi yang tinggi cenderung akan mejadi seseorang 

yang berkompeten dalam ranah sosial.  

2. Upaya Mengembangkan Kemampuan Sosial Emosional Anak 

Upaya untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional 

anak harus dilakukan sejak dini, mengingat kemampuan sosial 

emosional tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Waktu yang 

sangat tepat adalah saat anak mengenyam pendidikan usia dini 

karena pada masa tersebut anak akan mulai mengembangkan 

pergaulannya ke luar, yakni bersama teman sebayanya. Jika 

pembinaan aspek kemampuan emosi anak tidak dilakukan terlebih 

dahulu, di khawatirkan pembinaan aspek sosialnya tidak akan 

berhasil. Namun, hal tersebut akan lebih mudah jika kedua aspek 

tersebut dilakukan secara bersama-sama. Sebagai pendidik, seorang 

gurus harus memahami dan menguasai tindakan-tindakan berikut 

dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional anak 

didiknya, diantaranya adalah: 

a) Menjadi contoh yang baik bagi anak didik. 

b) Mengajarkan pengenalan emosi pada anak didik. 

c) Menanggapi dan memberikan respon terhadap perasaan anak 

didik. 

d) Melatih pengendalian diri anak didik. 

e) Melatih pengelolaan emosi yang di miliki anak didik. 

f) Menerapkan sikap disiplin dengan konsep rasa empati. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

 

41 

g) Melatih keterampilan anak didik dengan komunikasi. 

h) Mengungkapkan emosi dengan kata-kata/komunikasi verbal. 

i) Memperbanyak permainan yang bersifat dinamis. 

j) Memperdengarkan musik yang indah dengan ritme teratur. 

k) Menjelaskan bahwa sikap marah, sedih, dan cemas bukan hal 

yang tabu bagi anak didik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif 

digunakan karena dapat mengungkap data secara mendalam tentang 

Penggunaan Metode Bermain Peran untuk Mengembangkan Kemampuan 

Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo.  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

field research (penelitian lapangan), karena peneliti ingin mengetahui 

keunikan atau permasalahan yang kompleks dari objek yang akan diteliti. 

selain itu, peneliti mengetahui hal-hal yang terjadi secara mendalam dengan 

menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta yang ada dilapangan 

dan disajikan dalam bentuk deskripsi.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur 

Situbondo.  RT:03/RW:03 Dusun Krajan desa Tepos kecamatan Banyuglugur 

kabupaten Situbondo. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja 

dengan pertimbangan bahwa belum ada peneliti yang mengkaji tentang 

Penggunaan Metode Bermain Peran untuk Mengembangkan Kemampuan 

Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo.  
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C. Subyek Penelitian 

Penentuan subyek penelitian yang digunakan adalah purposive. Teknik 

purposive adalah teknik penentuan sampel yang dipilih dengan pertimbangan 

dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang 

terlibat dalam mengatasipermasalahan yang dikaji yaitu: 

1. Kepala sekolah TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

2. Guru kelas Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

3. Beberapa peserta didik Anak Usia Dini Kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

diantaranya: 

1. Observasi  

Sebagaimana yang dikatakan John W. Creswell dalam bukunya 

bahwa Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diselidiki, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja 
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diadakan.
39

 Dari segi proses palaksanaan pengumpulan data, observasi 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Observasi berperan serta (participant observation), dalam observasi ini 

peneliti terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari orang yang akan 

diteliti. Sambil meneliti, peneliti ikut melakukan kegiatan dan 

merasakan suka duka sumber data. 

b. Observasi nonpartisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen. 

Adapun teknik obsevasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik observasi partisipatif aktif. Teknik bservasi partisipatif 

aktif merupakan observasi yang dilakukan dimana si peneliti ikut 

melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum 

sepenuhnya lengkap. Jadi dalam hal ini peneliti mengikut sertakan diri 

dalam proses pembelajaran berlangsung guna membuktikan kebenaran 

terhadap Penggunaan Metode Bermain Peran untuk Mengembangkan 

Kemampuan Sosial Emosional mAnak Usia Dini Kelompok B di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. Sehingga dalam hal 

ini akan diperoleh data sebagai berikut: 

Penggunaan metode bermain peran untuk mengembangkan 

kemampuan sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma 

Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022)  

                                                             
39

John W. Creswell, Research Design (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) 267. 
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Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain peran dalam 

meningkatkan sosial emosional anak usia dini di kelompok B TK Darma 

Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) 

Hasil penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan sosial 

emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 2 

Bayuglugur Situbondo (2021/2022)  

2. Interview/Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menemui 

objek secara langsung untuk dimintai keterangan sesuai dengan tema yang 

diangkat dalam penelitian. Sejalan dengan pendapat Deddy Mulyana 

dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif bahwa wawancara 

merupakan sebuah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
40

 Tujuan 

wawancara digunakan dalam penelitian untuk memperoleh berbagai 

informasi tentang apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan dan apa yang 

dirasakan. Wawancara dimaksudkan untuk mengungkap apa yang 

tersembunyi di balik kejadian atau apa yang dikatakan orang.  

Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dalam teknik wawancara 

adalah sebagai berikut: 

  

                                                             
40

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 180. 
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a. Kepala Madrasah 

1. Sejarah berdirinya lembaga pendidikan anak usia dini di TK Darma 

Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

2. Visi dan misi pendidikan anak usia dini di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo 

3. Data siswa/siswi pendidikan anak usia dini kelompok B di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo 

b. Guru Pendidikan Anak Usia Dini TK Darma Wanita Persatuan 2 

Banyuglugur Situbondo. 

1. Alasan menggunakan metode bermain peran dalam meningkatkan 

sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

2. Penggunaan metode bermain peran untuk mengembangkan 

kemampuan sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

3. Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain peran 

dalam meningkatkan sosial emosional anak usia dini di kelompok 

TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

4. Hasil penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan 

sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022)  
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3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan 

menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa 

catatan, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
41

 Hasil 

penelitian dari observasi dan wawancara akan menjadi kredibel apabila 

didukung oleh hasil dokumentasi berupa foto-foto atau data  yang ada. 

Adapun data yang ingin diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah: 

a. Profil pendidikan anak usia dini di TK Darma Wanita Persatuan 2 

Bayuglugur Situbondo. 

b. Struktur pengurus/guru lembaga pendidikan anak usia dini di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo 

c. Foto kegiatan penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan 

sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) 

d. Dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui 

validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan. 

E. Analisis Data 

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif sangat penting sekali, 

setelah data-data yang sudah ada dan terkumpul, nantinya dianalisis lebih 

lanjut. Sebagaimana menurut Lexy Moleong bahwa analisis data merupakan 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

                                                             
41

 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif  Dan Kuantitatif (Jember: STAIN Jember Press, 

2013),186. 
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mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola,
 42

 menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Adapun langkah-langkah dalam kengiatan penelitian yang menggunakan 

model analisis data Miles dan Huberman: 

1. Reduksi Data 

    Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstarakan, dan informan data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan yang berlangsung terus menerus selama proses 

penelitian sampai pada pembuatan laporan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, atau 

dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu 

cara yang utama bagi anasis kualitatif yang valid. 

3. Penarikan kesimpulan / Verivikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kengiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diharapkan temuan baru yang 

sebelumnya belom pernah ada. Sehingga dapat dibaca dan dijadikan 

tambahan wawasan baru. 

F. Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

                                                             
42

 Moleong, Metode Penelitian (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016), 248. 
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Memeriksa kesbsahan data maka peneliti menggunakan teknik trianggulasi. 

Trigunggulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang. Baik 

sebelum dan atau sesudah data dianalisis. ada empat macam trigualasi yakni 

dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Peneliti ini menggunakan trianggulasi sumber dan menguji kredibilitas data 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Trianggulasi teori yakni memadukan teori. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahap hal: 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap kengiatan persiapan ada lima hal yang dilakukan antara 

lain: 

a. Menyusun rancangan peneliti, yakni menetapkan beberapa hal sebagai 

berikut: judul penelitian, lantar belakang, fokus penelitian, tujuan 

manfaat, dan metode pengumpulan data. 

b. Menentukan objek penelitian 

c. Mengurus surat perizinan 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

e. menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memasuki lapangan 

b. Konsultasi dengan pihak berwenang dan yang berkepentingan 

c. Mengumpulkan data 
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d. Mengenalisis data 

3. Pada Analisis Data 

Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil peneliti, 

kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang 

berupa laporan peneliti dengan mengacu kepada peraturan penulisan karya 

ilmiah yang berlaku di Uneversitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS      

A. Gambaran Objek Penelitian 

Bagian bab ini disajikan tentang hasil penelitian yang dilakukan di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo dengan tema penelitian 

Penggunaan Metode Bermain Peran untuk Mengembangkan Kemampuan 

Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

1. Sejarah berdirinya TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur 

Situbondo.
43

 

Berawal dari latar belakang pendidikan masyarakat Tepos yang 

rendah. Masyarakat belum bisa memahami nilai-nilai pendidikan bagi 

kehidupan di masa depan. Padahal suatu amanat luhur yang tercantum 

dalam UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa” harus kita junjung 

tinggi demi kemajuan bangsa. Untuk itu tikoh masyarakat bersama 

pengurus yayasan juga masyarakat sekitar mengambil keputusan untuk 

mendirikan suatu lembaga pendidikan. Tepat  pada hari Rabu, 09 Juli 2008 

dibukalah pendaftaran siswa-siswi baru TK dengan tanpa dipungut biaya 

sehingga masyarakat semakin termotivasi untuk menyekolahkan putra-

putrinya ke lembaga tersebut. 
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Sumber Data : dokumentasi lembaga TK DWP 2 Banyuglugur Situbondo. Kamis, 16 September 

2021.  
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2. Visi dan Misi TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo
. 44

 

Visi: Upaya mewujudkan kreatif, mandiri, sehat beriman dan berbudi 

luhur. 

Misi:  

1. Mengembangkan daya kreatif melalui kegiatan pembelajaran. 

2. Memberikan pembiasaan kepada anak didik agar berbudi pekerti baik, 

terutama memberikan pengetahuan dasar dan iptek.  

3. Menanamkan moral dan nilai-nilai sosial serta kedisiplinan. 

 

3. Stuktur guru TK Darma Wanita Persatuan 2 Banyuglugur 

Situbondo.
45

 

 

 

                                                             
44

Sumber Data: dokumentasi TK DWP 2 Banyuglugur Situbondo. Kamis, 16 September 2021. 
45

Sumber Data: dokumentasi lembaga TK DWP 2 Banyuglugur Situbondo. Kamis, 20 September 

2021.   

 

 

Pembina Ka. TK DWP 2 
Banyuglugur Situbondo 

 
MUHTAR ARIFIN, S. Pd. 

NIP. 19620609 198303 1 014 

 
Sekretaris 

Qurrotul Aini 
 

Bendahara 

Ratik  Widyawati 
 

GURU/PENDIDIK 
1. Rika 

2. Siti Zaenab 
3. Qurrotul Aini 

4. Ratik Widyawati 

 

SISWA-SISWI 
TK DWP 2 

BANYUGLUGU
R SITUBONDO 

 
Kepala Sekolah 

Hatima 
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4. Data guru dan murid TK Darma Wanita Persatuan 2 Banyuglugur 

Situbondo.
46

 

Tabel. 1.3 

Data guru TK Darma Wanita Persatuan 2 Banyuglugur Situbondo 

No Guru  Jabatan  Tugas mengajar  

1 Rika  Guru TK Kelompok A 

2 Qurrotul Aini Guru TK Kelompok B 

3 Siti Zaenab RF. Guru TK Kelompok A 

4 Hatima Ka. TK - 

5 Ratik Widyawati Guru TK Kelompok B 

 

       Tabel. 1.4  

Data murid TK Darma Wanita Persatuan 2 Banyuglugur Situbondo 

No 
Nama 

Kelas 

/kelompok 
Nama 

Kelas 

/kelompok 

1 Elmi Oktavia A Abdus Salam B 

2 Fakhri Khoiri R A Ainur 

Rahmah 

B 

3 Fawaidur Rizky R A Ade 

Muhammad 

Firdaus 

B 

4 Hafid Rafiqi 

Hamlan 

A Ayatul 

undang M 

B 

5 Ika Yuni Ananda A Gina Zahrotul 

Qulbih 

B 

6  Ike nur agustin A Kholis  B 

7 Jamilatus Sofiyah A Listia Farin J B 

8 Moh. Azka Firdaus A Moh. Fikri  B 

9 Muh. Rafa Wijdan A Moh. Zaki A B 

                                                             
46

Sumber Data : dokumentasi lembaga TK DWP 2 Banyuglugur Situbondo. Kamis, 20 September 

2021. 
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B 

10 Saykia Rahmadani 

S  

A Muh. Roby 

Aldi Y 

B 

11 Siti Hanifah A  Nadia Prilia  B 

12 Siti Nur Hazanah A Nur Ayu 

Irmawati 

B 

13 Siti Nur Imamah A Rendi M B 

14 Subaida A Sifana A B 

15 Syaif Maulana R A Siti Aisyah  B 

16   Vitatul 

Ramadhani 

B 

Total  15  16  

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan beberapa hasil data yang 

didapat selama melakukan proses penelitian, kemudian dimasukkan ke dalam 

bagian ini sesuai dengan prosedur penelitian dan fokus penelitian yang 

diambil oleh peneliti. Pemamparan pada penelitian disampaikan secara 

terperinci sesuai dengan temuan data-data dari lokasi penelitian, baik data 

berupa hasil observasi maupun data hasil wawancara. 

Jadi, pada pembahasan ini peneliti menguraikan kondisi yang 

sebenarnya mengenai Penggunaan Metode Bermain Peran untuk 

Mengembangkan Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok  

B di TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. Berikut ini 

merupakan hasil data yang diperoleh di antaranya: 
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1. Bagaimana penggunaan metode bermain peran mengembangkan 

kemampuan sosial emoaional anak usia dini kelompok B di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

Metode bermain peran merupakan cara yang dilakukan oleh guru 

dalam suatu kegiatan pembelajaran agar murid memerankan tokoh-tokoh 

tertentu atau benda-benda tertentu dalam situasi sosial yang mengandung 

suatu masalah atau problem supaya peserta didik mampu memecahkan 

masalah yang muncul. Seperti halnya dalam perkembangan dimensi 

diantaraya kognitif, bahasa, kreativitas, emosional dan sosial. 

Berikut peneliti memapaparkan mengenai bagaimana sesungguhnya 

penggunaan metode bermain peran untuk mengembangkan kemampuan 

sosial emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

Qurrutul Aini selaku guru TK Darma Wanita Persatuan 2 

mengatakan bahwa: 

“Untuk langkah-langkah dari penggunaan metode bermain peran, 

disini guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan 

aturan dalam permainan. Setelah itu guru membicarakan alat-alat 

yang akan digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Juga memberi 

pengarahan sebelum bermain dan mengabsen serta menghitung 

jumlah anak bersama-sama. Selain itu, bu guru membagikan tugas 

kepada anak sebelum bermain menurut kelompok, agar tidak 

berebut saat bermain. Terpentingnya lagi, guru sudah menyiapkan 

alat sebelum anak bermain seperti lampu merah biru rambu lalu 

lintas. Kemudian anak-anak bermain sesuai tempat dan posisinya. 

Bu guru juga mengarahkan bagaimana peran dari para pengendara 

lalu lintas. Mulai diarahkannya berbaris rapi, satu persatu berjalan, 

ada yang berkendara sesuai rambu ada juga yang berperan 

melanggar lalu lintas.” 
47

 

                                                             
47

 Ratik Widyawati, Wawancara, Situbondo 12 Oktober 2021 
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  Gambar. 4.1 

Guru memberi pemahaman bagaimana ketika (traffic light) lampu 

lalu lintas hijau, kuning dan merah. 
48

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Pada pernyataan diatas terdapat persiapan dan langkah-langkah 

metode bermain peran. Siswa dan siswi diarahkan dan diatur sedemikian 

rupa agar proses berjalannya permainan dapat memperoleh hasil yang 

sesuai dengan tujuan metode bermain peran. Seorang guru tentu memiliki 

sebuah media untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Media tersebut 

berupa rambu-rambu lalu lintas, peran media tersebut mampu memberi 

nilai lebih dalam mencapai tujuan melatih sosial dan emosional siswa.  

Melihat pendapat yang di sampaikan Qurrotul Aini tersebut, 

kemudian disempurnakan oleh Ratik Widyawati juga selaku guru TK di 

kelas B bahwasanya:  

“Metode bermain peran yang kami gunakan yakni versi berperan 

sebagai polisi dengan tema besarnya yaitu “memahami dan 

mematuhi rambu-rambu lalu lintas”. Sebagian anak-anak menjadi 

anggota polisi, sebagian lagi berperan sebagai pengendara lalu 

lintas, selebihnya adik-adik ikut menyaksikan bagaimana tata cara 

memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dua anak laki-

laki yang berperan sebagai polisi namanya Vian dan Alvin. Mereka 

yang mengamankan dan mengarahkan siapa sajapengendara yang 

melanggar peraturan berlalu lintas. Selain itu, pengendara yang 

                                                             
48

TK Darma Wanita Persatuan 2 Kelompok B, “Guru memberi pemahaman bagaimana ketika  

(traffic light)  lampu lalu lintas hijau, kuning dan merah”, 12 Oktober 2021. 
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melanggar juga diberi bimbingan/saran/ masukan agar dia tidak 

mengulangi kesalahan lagi. Nah.. disini anak-anak diajarkan 

bagaimana cara menasehati yang baik, berkomunikasi yang baik,  

dan menciptakan pentingnya keamanan untuk kita dan sesama. 

Karna mematuhi rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu cara 

atau ikhtiar selamat dalam berkendara. Otomatis semua siswa 

disini menyimak dan memperhatikan, ditambahkan lagi 

penyampaiannya kami melalui peran sehingga anak-anak makin 

tertarik untuk perhatikan proses dan hasil pembelajaran.”
49

 

 

 Penjelasan yang dikemukakan oleh Ratik Widyawati sebagai salah 

satu guru yang cukup sering melakukan kegiatan permain peran mampu 

menguraikan proses bermain peran menjadi polisi. Adapun prosesnya 

sebagai berikut: 

a. Siswa diberi penjelasan tentang permainan menjadi polisi dan 

pengendara bermotor. 

b. Guru membagi tugas, dua siswa menjadi seorang polisi, sebagian 

siswa lainnya menjadi pengendara bermotor, dan siswa yang lainnya 

menyimak kegiatan bermain peran tersebut. 

c. Pengendara bermotor berbaris melewati kedua polisi seperti pada saat 

lalu lintas. Namun, ada ada salah satu pengendara yang melakukan 

pelanggaran. Kedua polisi tersebut memberikan bimbingan dan saran 

pada pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. 

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulakan bahwa 

pendapat Qurrutul Aini dan Ratik Widyawati terdapat kesesuaian tentang 

bagaimana proses penerapan metode bermain peran ini diterapkan. 

Kesesuaiannya terletak pada proses kegiatan metode bermain peran yang 

                                                             
49

Ratik Widyawati, Wawancara, Situbondo 12 Oktober 2021 
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dilaksanakan pada TK Darma Wanita Persatuan kelas B. Serta 

menggunakan media rambu-rambu lalu lintas lebih tepatnya lampu merah, 

kuning dan hijau sebagai alat bantu pada permainan peran. 

Hatima selaku kepala sekolah menambahkan bahwa: 

“Agar berjalan lancar dan murid memahami serta bisa 

mengamalkannya nanti ketika mereka terjun ke lapangan atau jalan 

raya. Disini guru juga ikut serta membantu mengkondisikan 

jalannya proses penerapan metode ini. Misal, guru memandu agar 

mereka tertib." 

 

 Gambar. 4.2 

Praktek mematuhi rambu-rambu lalu lintas
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metode bermain peran ini menjadi inspirasi dan pemahaman yang 

berpengaruh pada nilai, dan persepsi siswa, mengembangkan keterampilan 

serta emosional siswa dalam memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu 

lintas. Beberapa siswa juga memberi tanggapan setelah mengikuti proses 

pembelajaran menggunakan metode bermain peran ini pada tanggal 12 

Oktober 2021. Vian dan Alvin selaku murid TK Darma Wanita Persatuan 

kelas B Menyatakan bahwa: 

“Saya suka jadi polisi, bisa menangkap penjahat bu.”
51

 

                                                             
50

  TK DWP 2 Kelompok B, “Praktek mematuhi rambu-rambu lalu lintas”, 12 Oktober 2021 
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Pernyataan diatas bisa diartikan mereka suka dan bercita-cita 

menjadi polisi. Ekspresi Vian dan Alvin senang karena dipilih untuk 

menjadi polisi. 

Gambar. 4.3 

Bermain peran sebagai polisi. 
52

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini akan bermanfaat bagi anak pada saat terjun langsung ke 

masyarakat kelak karena ia akan mendapatkan diri dalam situasi dimana ia 

harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dalam keadaan apapun, sebab 

begitu pentingnya keselamatan dalam berkendara.  

Permainan peran yang dimainkan memiliki dampak, anak akan 

menghayati dan belajar bertanggung jawab dalam memerankannya, 

seperti: peran menjadi polisi, peran menjadi pengendara yang lalai lalu ia 

diperingatkan untuk mematuhi dan tidak mengulanginya lagi, serta 

bagaimana mematuhi peraturan lalu lintas yang baik dan tekun. Ini 

menajdi motivasi besar terbentuknya sosial dan emosional anak menjadi 

lebih baik, aktif, dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                                                                                                                                       
51

 Vian dan alvin, Wawancara,  Situbondo 12 Oktober 2021. 
52

  TK DWP 2 Kelompok B, “Bermain peran sebagai polisi”, 12 Oktober 2021. 
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2. Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain peran dalam 

meningkatkan sosial emosional anak usia dini di kelompok  B TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Baik itu disebabkan oleh keadaan suasana pada saat pembelajaran atau 

keadaan siswa dimana semua siswa memiliki watak dan kepribadian 

berbeda.  

Hasil observasi pada penelitian mendapatkan data sebagai berikut. 

Anak terbagi menjadi dua, yakni anak aktif (ekstrovert) dan pasif 

(introvert). Pada hasil data yang diperoleh, anak aktif (ekstrovert) lebih 

antusias dalam melanjalankan kegiatan bermain peran. Mereka cenderung 

mendominasi pada permainan tersebut. Sedangkan anak pasif (introvert) 

memiliki sifat pemalu, sehingga dalam praktek pelaksaan kegiatan 

pembelajaran mereka kurang percaya diri. 

Gambar. 4.4 

Observasi Siswa di waktu Pembelajaran
53

 

 

 

 

 

 

Berikut hasil wawancara peneliti mengenai kelebihan dan 

kekurangan penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan sosial 

                                                             
53

 TK DWP 2 Kelompok B, “Observasi Siswa di waktu Pembelajaran”,  13 Oktober 2021 
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emosional anak usia dini di kelompok  B TK Darma Wanita Persatuan 2 

Bayuglugur Situbondo. Ratik Widyawati menyatakan bahwa: 

“Untuk kelebihan metode ini setelah kami terapkan, kami 

menemukan bahwa anak-anak akan merasakan bahwa 

pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena dia diberi 

kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Selain itu dia memiliki 

motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Juga, 

tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga akan 

terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di 

antar mereka.  Untuk kekurangannya, yakni sebagian anak yang 

tidak ikut dalam bermain peran cenderung menjadi kurang aktif. 

Banyak memakan waktu, baik dari persiapan maupun pertunjukkan 

berlangsung. Ya..bgitulah mbak.”
54

 

 

Motivasi timbul dalam diri anak yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Aktifitas sosial mereka terbangun ketika 

melakukan kegiatan bermain peran menjadi polisi tersebut. Sedangkan 

anak yang tidak mengikuti kegiatan dan hanya menonton, mereka menjadi 

kurang mengekspreksikan keinginan mereka. Begitu pula mempersiapkan 

media memerlukan waktu dalam pembuatannya. 

Menurut Qurrotul Aini, kelebihan dan kekurangan dari metode ini 

ialah: 

“Gini mbak, untuk kelebihannya anak-anak bisa melatih dirinya 

sendiri untuk mengingat dan memahami benda yang akan 

diperankannya artinya membantu daya ingat mereka. Terlatih untuk 

kreatif dan inisiatif serta menumbuhkan kerjasama antar pemain. 

Bahkan yang masih terpendam pada diri anak dapat dikembangkan 

sehingga kemungkinan muncul bakat seninya. Selain itu ia terbiasa 

untuk nerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. 

Sedang untuk kekurangan metode ini Memerlukan waktu, baik dari 

persiapan maupun pertunjukkan berlangsung. Juga, bisa 

menyebabkan kelas yang lain terganggu.”
55

 

 

                                                             
54

Ratik Widyawati, wawancara. Situbondo,  13 Oktober 2021. 
55

Qurrotul Aini, wawancara. Situbondo, 13 Oktober 2021. 
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Penjelasan dari hasil wawancara diatas yakni kelebihan metode 

bermain peran ada tiga, diantaranya melatih daya ingat, menumbuhkan 

kreatif dan inisiatif anak pada bidang seni, serta melatih tanggung jawab. 

Sedangkan kekurangannya memerlukan waktu dalam persiapan 

permainan. 

Hasil wawancara diatas, sesuai dengan observasi pada tanggal 13 

Oktober 2021 peneliti mengamati proses serta beberapa kelebihan dan 

kekurangan metode bermain peran di atas dapat disimpulkan bahwa 

kelebihan metode bermain peran yakni melatih interaksi sosial bagi 

pemerannya, menumbuhkan rasa percaya diri, melatih daya ingat, 

kreatifitas dan tanggung jawab bagi anak. Kekurangan pada metode 

bermain peran dibagi menjadi dua, yakni butuh kesabaran dalam 

mengelola permainan. Waktu pembuatan alat atau media pendukung serta 

pengkondisian kelas cukup membutuhkan waktu lebih lama. 

3. Hasil penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan sosial 

emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 

2 Bayuglugur Situbondo. 

Sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang 

dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan, 

itulah hasil dari sebuah usaha.  

Kunci untuk mengembangkan sosial dan emosional anak dengan 

melakukan pendekatan terlebih dahulu. Beberapa kali pendekatan kerap 

dilakukan oleh peneliti, supaya membuat kemistri antara peneliti, siswa 
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dan guru di TK Darma Wanita Persatuan 2. Peneliti khususkan kepada 

siswa-siswi, perlahan tapi pasti peneliti memasuki dunia mereka dan 

melihat apa yang mereka inginkan. Sehingga mudah untuk memberi 

pengetahuan baru, mendidik sikap, melatih emosional dan melakukan 

interaksi sosial menjadi mudah 

ambar. 4.5 

Melakukan Pendekatan Pada Anak
56

 

 

 

 

 

 

Berikut beberapa pendapat mengenai bagaimana hasil dari evaluasi 

penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan sosial emosional 

anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur 

Situbondo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ratik Widyawati selaku 

guru TK Darma Wanita Persatuan 2 kelompok B menyampaikan hasil dari 

diterapkannya metode bermain peran ini yakni: 

“Pertama, Peserta didik merasakan bahwa pembelajaran menjadi 

miliknya sendiri karena dia diberi kesempatan yang luas untuk 

berpartisipasi. Kedua,  memiliki motivasi yang kuat untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Tiga, Tumbuhnya suasana 

demokratis dalam pembelajaran sehingga akan terjadi dialog dan 

diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antar peserta didik. 

Empat, Dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan.”
57

 

 

                                                             
56

 TK DWP 2 Kelompok B, “Melakukan pendekatan pada anak”, 14 Oktober 2021 
57

 Ratik widyawati, wawancara. Situbondo 13 Oktober 2021. 
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Hasil dari diterapkannya metode bermain peran ini memiliki 

banyak manfaat, metode ini pantas diterapkan kembali untuk siswa-siswa 

TK Darma Wanita Persatuan 2 kelas/kelompok B. Melihat beberapa hasil 

baik pada siswa khususnya dalam mengendalikan sosial dan emosional 

mereka.. Ini dapat berpengaruh lebih baik dari sebelumnya. Target utama 

guru di kelas B ini yakni bagaimana menciptakan suasana belajar 

mengajar lebih baik, aktif, efektif dan efisien dari pada sebelumnya.  

Qurrotul Aini selaku guru TK Darma Wanita Persatuan 2 

menambahkan bahwa:  

“Anak melatih dirinya sendiri untuk mengingat dan memahami 

benda yang akan diperankannya (membantu daya ingat anak). 

Anak terlatih untuk kreatif dan inisiatif. Menumbuhkan kerjasama 

antar pemain. Menjadikan siswa terbiasa untuk menerima dan 

membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Mulai memahami 

cara memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, utamanya 

lampu lalu lintas sehingga mereka tidak akan membiasakan 

melanggar nyelonong sebagaimana yang tak jarang saat ini terjadi 

pada anak muda indonesia bahkan yang tua. Hanya karena terburu-

buru ada yang sampai melanggar atau nerobos jalan ketika lampu 

merah berlangsung.” 
58

  

 

Siswa belajar melatih dirinya sendiri untuk mengingat dan 

memahami rambu-rambu lalu lintas, melatih kreatifitas anak, belajar 

bertanggung jawab terhadap sesama, dan melatih kepekaan sosial dan 

emosional. Sehingga penanaman karakter sejak dini dan dilakukan secara 

terus menerus lebih baik daripada hanya menggunakan teori. 

  

                                                             
58

 Qurrotul Aini, wawancara. Situbondo 13 Oktober 2021. 
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C. Pembahasan Temuan 

Pada pembahasan ini diuraikan data yang diperoleh dari lapangan 

selama proses penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dibandingkan dengan teori 

yang terkait dengan fokus penelitan. 

Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan dengan tema 

Penggunaan Metode Bermain Peran Untuk Mengembangkan Kemampuan 

Sosial Emosional Anak Usia Dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 

2 Bayuglugur Situbondo. Terdapat beberapa temuan-temuan yang telah 

dirangkum sebagai berikut: 

1. Penggunaan Metode Bermain Peran dalam Mengembangkan 

Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia Dini kelompok B di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penggunaan 

metode bermain peran untuk mengembangkan kemampuan sosial 

emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 2 

Bayuglugur Situbondo yakni: 

a. Langkah-langkah penggunaan metode bermain peran. 

1) Guru mengumpulkan peserta didik untuk diberi pengarahan dan 

aturan dalam permainan.  

2) Guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak 

untuk bermain. 
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3) Guru  memberi pengarahan sebelum bermain dan mengabsen serta 

menghitung jumlah anak bersama-sama. 

4) Guru membagikan tugas kepada anak sebelum bermain menurut 

kelompok. 

5) Guru sudah menyiapkan alat sebelum anak bermain seperti lampu 

merah biru rambu lalu lintas. 

6) Kemudian anak-anak bermain sesuai tempat dan posisinya. 

7) Guru juga mengarahkan bagaimana peran dari para pengendara 

lalu lintas. Mulai diarahkannya berbaris rapi, satu persatu berjalan, 

ada yang berkendara sesuai rambu ada juga yang berperan 

melanggar lalu lintas. 

Bahwasanya dalam menerapkan metode bermain peran ini perlu 

diadakannya sebuah langkah-langkah. Supaya proses pembelajaran 

menggunakan metode bermain peran ini tidak mengalami kekakuan. 

Sehingga penting adanya langkah-langkah yang harus dipahami terlebih 

dahulu. Langkah-langkah tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran melalui metode bermain peran ini sehingga tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai berjalan dengan semaksimal mungkin. 

b. Jenis metode yang digunakan adalah metode bermain peran sebagai polisi 

dengan tema “memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas”. 

Beberapa peran yang dimainkan diantaranya:. 

1) Berperan sebagai polisi 

2) Berperan sebagai pengendara lalu lintas 
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3) Kelompok menyaksikan dan memahami bermain peran 

4) Guru ikut serta dalam mengkondisikan jalannya permainan demi 

ketertiban siswa dalam bermain. 

Langkah-langkah bermain peran sesuai dengan berbagai teori-teori 

terdahulu. Tepatnya pada  bermain peran ulangan/ role repetition. Metode 

bermain peran sebagai polisi ini masuk dalam kategori bermain peran 

jamak atau bisa disebut dengan multiple role playing. Dimana para peserta 

didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang 

sama dan penentuanya disesuaikan dengan banyaknya peran yang 

dibutuhkan. 

2. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Metode Bermain Peran 

Dalam Meningkatkan Sosial Emosional Anak Usia Dini kelompok  B 

di TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kelebihan dan 

kekurangan penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan sosial 

emosional anak usia dini di kelompok  B TK Darma Wanita Persatuan 2 

Bayuglugur Situbondo. Hasil observasi pada kegiatan penelitian  

diantaranya: 

Kelebihan penggunaan metode bermain peran 

a. Siswa merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena 

dia diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. 

b. Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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c. Tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga terjadi 

dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antar mereka. 

d. Siswa dapat melatih dirinya sendiri untuk mengingat dan memahami 

benda yang akan diperankannya artinya membantu daya ingatnya. 

e. Terlatih untuk kreatif dan inisiatif serta menumbuhkan kerjasama antar 

pemain. Bahkan yang masih terpendam pada diri anak dapat 

dikembangkan sehingga kemungkinan muncul bakat seninya. 

f. Terbiasa untuk nerima dan membagi tanggung jawab dengan 

sesamanya.  

Kelebihan metode bermain peran yang dilaksanakan pada peserta 

didik di kelas B TK Darma Wanita Persatuan 2 Desa Tepos, Banyuglugur, 

Situbondo, merupakan suatu hal yang baik. Pentingnya peran guru untuk 

mewujudkan kelebihan metode bermain peran. Seorang guru perlu 

menjadi sekreatif mungkin dalam membina hubungan dengan peserta 

didik suapaya tercipta suasana pembelajaran yang asik. Tentunya 

mendapkan hasil yang maksimal pada kegiatan pembelajaran bermain 

peran.  

Adapun lawan dari kelebihan yakni kekurangan. Setiap metode 

memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut 

merupakan kekurangan/kelemahan  metode bermain peran: 

a. Memerlukan waktu, baik dari persiapan maupun pertunjukkan 

berlangsung. Juga, bisa menyebabkan kelas yang lain terganggu. 

b. Sebagian peserta didik yang tidak ikut dalam bermain peran cenderung 

menjadi kurang aktif. 
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c. Banyak menghabiskan waktu, baik dari persiapan maupun 

pertunjukkan berlangsung.  

Kekurangan dalam metode bermain peran terletak pada persiapan 

yang memerlukan waktu dan peserta didik yang menonton cenderung 

kurang aktif. Beberapa peserta didik hanya menonton pertunjukan, 

walaupun mereka melihat dan mempelajari kegiatan bermain peran. 

Namun mereka tidak berperan aktif pada kegiatan tersebut.  

Pembuatan media atau alat pembelajaran memerlukan waktu sebagai 

pengaplikasian pada kegiatan pembelajaran. Guru tidak bisa melakukan 

kegiatan tersebut sebelum menjelasakan dan melakukan pendekatan 

kepada peserta didik. 

3. Hasil Penggunaan Metode Bermain Peran Dalam Meningkatkan 

Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo.  

Berdasarkan data yang sudah terkumpul bahwa hasil penggunaan 

metode bermain peran dalam meningkatkan sosial emosional anak usia 

dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo, 

yaitu: 

a. Peserta didik merasakan bahwa pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Hal ini dikarenakan peserta didik diberikan ruang gerak untuk 

mengekspresikan peran meraka menjadi seorang polisi dan menjadi 

pengendara bermotor. 

b. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Peserta didik memiliki motivasi tinggi dalam mengikuti pembelajaran 
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dengan metode bermain peran. Tingkat kepekaan sosial dan ekspresi 

dari emosional anak berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ada dua macam 

anak yakni aktif dan pasif. Motivasi anak aktif (ekstrovert) lebih tinggi 

dibandingkan anak pasif (introvert). 

c. Tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga akan 

terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antar 

peserta didik. Pendekatan-pendekatan diperlukan dalam membuat 

interaksi dengan anak usia dini. Perlu waktu sedikit lebih lama untuk 

mendekati anak usia dini, tidak perlu terburu-buru. Sebab dengan 

membuat mereka nyaman dan aman, peneliti dapat memasuki dunia 

mereka. Sehingga terciptanya suasana yang demokratis lebih tepatnya 

komunikasi antara guru dan peserta didik dapat berjalan dengan baik. 

d. Dapat  melatih jiwa sosial pada peserta didik. Guru melatih jiwa sosial 

pada peserta didik dengan menggunakan metode bermain peran. 

Berperan menjadi polisi dengan tugas memperingati, menjelaskan dan 

menasihati tentang sesuatu yang kurang tepat mulai dilatih pada 

pembelajaran bermain peran. 

e. Anak melatih dirinya sendiri untuk mengingat dan memahami benda 

yang akan diperankannya (membantu daya ingat anak). Banyaknya 

rambu-rambu lalu lintas di jalan raya mulai dikenalkan kepada peserta 

didik. Hal ini bertujuan mereka mampu mengingat dan menghafalkan 

rambu-rambu lalu lintas beserta maknanya. Khususnya pada lampu 

merah, kuning dan hijau pada jalan raya. Peserta didik diberi 
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penjelasan tentang lampu merah, kuning dan hijau dan memaknainya. 

Merah berarti berhenti, kuning berarti hati-hati dan hijau berabti jalan 

terus. 

f. Peserta didik terlatih untuk kreatif dan inisiatif. Kreatif yang dimaksud 

adalah ketika peserta didik melakukan kegiatan interaksi antara satu 

dengan yang lainnya. Mereka berlatih cara komunikasi, disini 

ditekankan kepada peserta didik agar percaya diri. Inisiatif dalam 

kegiatan ini lebih tepatnya pada saat peserta didik mengekspresikan 

ide-ide dan keinginan mereka.  

g. Menumbuhkan kerjasama antar peserta didik. Melatih kerja sama pada 

peserta didik diantaranya saat mereka menertibkan lalu lintas. Kedua 

polisi bekerja sama untuk menertibkan lalu lintas dan pengendara 

bermotor bekerja sama dengan polisi taat pada peraturan.  

h. Menjadikan siswa terbiasa untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dengan sesamanya. Setiap peserta didik bertanggung jawab 

terhadap perannya masing-masing. Peserta didik yang menjadi seorang 

polisi bertanggung jawab menjaga ketertiban berkendara. Sedangkan 

peserta didik yang menjadi pengendara bermotor bertanggung jawab 

mentaati peraturan berlalu lintas. 

Hasil dari penggunaan metode bermain peran ini sangat memberi 

manfaat dalam suatu kegiatan pembelajaran khsusunya si lembaga 

pendidikan anak usia dini TK Darma Wanita Persatuan 2. Penggunaan 
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metode bermain peran banyak berpengaruh dan memberikan efek positif 

terhadap perkembangan peserta didik. 

Terpenting bagi seorang guru adalah benar-benar memahami teori 

lalu mengembangkannya dengan baik, iklas dan sabar. Khususnya dalam 

dunia anak-anak, tentunya dibutuhkan guru yang keatif, aktif, inspiratif 

sehingga dapat disenangi oleh peserta didik.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari proses penelitian dan pembahasan tersebut, maka peneliti dapat 

menyimpulkan hasil dari penelitian ini: 

1. Bagaimana penggunaan metode bermain peran mengembangkan 

kemampuan sosial emoaional anak usia dini kelompok B di TK Darma 

Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

Penggunaan metode bermain peran untuk mengembangkan 

kemampuan sosial emoaional anak usia dini kelompok B di TK Darma 

Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo yakni: 

a. Langkah-langkah penggunaan metode bermain peran. 

1) Guru mengumpulkan anak untuk diberi pengarahan dan aturan dalam 

permainan. 

2) Guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak 

untuk bermain. 

3) Guru  memberi pengarahan sebelum bermain dan mengabsen serta 

menghitung jumlah anak bersama-sama. 

4) Guru membagikan tugas kepada anak sebelum bermain menurut 

kelompok. 

5) Guru sudah menyiapkan alat sebelum anak bermain seperti lampu 

merah biru rambu lalu lintas. 

6) Kemudian anak-anak bermain sesuai tempat dan posisinya. 
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7) Guru juga mengarahkan bagaimana peran dari para pengendara lalu 

lintas. Mulai diarahkannya berbaris rapi, satu persatu berjalan, ada 

yang berkendara sesuai rambu ada juga yang berperan melanggar lalu 

lintas. 

b. Beberapa peran yang dimainkan dalam penggunaan metode bermain 

peran sebagai polisi dengan tema “memahami dan mematuhi rambu-

rambu lalu lintas” ini diantaranya:. 

1) Berperan sebagai polisi 

2) Berperan sebagai pengendara lalu lintas 

3) Kelompok menyaksikan dan memahami bermain peran 

4) Guru ikut serta dalam mengkondisikan jalannya permainan demi 

ketertiban siswa dalam bermain. 

2. Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain peran dalam 

meningkatkan sosial emosional anak usia dini kelompok  B di TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo. 

Kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain peran dalam 

meningkatkan sosial emosional anak usia dini sebagai berikut: 

a. Kelebihan penggunaan metode bermain peran 

1) Siswa merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri 

karena dia diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. 

2) Siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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3) Tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga terjadi 

dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antar 

mereka. 

4) Siswa dapat melatih dirinya sendiri untuk mengingat dan memahami 

benda yang akan diperankannya artinya membantu daya ingatnya. 

5) Terlatih untuk kreatif dan inisiatif serta menumbuhkan kerjasama 

antar pemain. Bahkan yang masih terpendam pada diri anak dapat 

dikembangkan sehingga kemungkinan muncul bakat seninya. 

6) Terbiasa untuk nerima dan membagi tanggung jawab dengan 

sesamanya.  

b. Kekurangan/kelemahan  metode bermain peran 

1) Memerlukan waktu, baik dari persiapan maupun pertunjukkan 

berlangsung. Juga, bisa menyebabkan kelas yang lain terganggu. 

2) Sebagian anak yang tidak ikut dalam bermain peran cenderung 

menjadi kurang aktif. 

3) Banyak menghabiskan waktu, baik dari persiapan maupun 

pertunjukkan berlangsung. 

3. Hasil penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan sosial 

emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita Persatuan 2 

Bayuglugur Situbondo. 

Hasil penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan sosial 

emosional anak usia dini menunjukkan bahwa: 
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a. Peserta didik merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri 

karena dia diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. 

b. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

c. Tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran sehingga akan 

terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar membelajarkan di antar 

peserta didik. 

d. Dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan. 

e. Anak melatih dirinya sendiri untuk mengingat dan memahami benda 

yang akan diperankannya (membantu daya ingat anak). 

f. Anak terlatih untuk kreatif dan inisiatif.  

g. Menumbuhkan kerjasama antar pemain.  

h. Menjadikan siswa terbiasa untuk menerima dan membagi tanggung 

jawab dengan sesamanya.  

i. Mulai memahami cara memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu 

lintas. 

B. Saran 

Sebagai penulis sekaligus peneliti dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

ingin memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Sesuai dengan penelitian ini yang berfokus pada penggunaan metode 

pembelajaran, maka seharusnya setiap pembelajaran memiliki perencanaan 

terlebih dahulu yang sifatnya tertulis. Sebab hal ini menjadi kontrol terhadap 

proses belajar mengajar, serta dikhawatirkan jika tidak ada perencanaan 
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dikelas guru akan bingung mengajar bagaimana. Padahal dalam satu 

pertemuan harus ada kompetensi yang harus. Adanya perencanaan secara 

tertulis sangat penting bagi guru yang akan melaksakan proses pembelajaran. 

2. Seorang guru harus benar-benar memahami teori lalu mengembangkannya 

dengan baik, telaten dan sabar khususnya dalam memasuki dunia anak-anak 

yang tentunya dibutuhkan guru yang keatif, aktif, inspiratif sehingga dapat 

disenangi siswanya. 

3. Semoga penelitian ini bisa dijadikan evaluasi dan pedoman pembelajaran 

selanjutnya serta menjadi literatur penelitian bagi para peneliti yang akan 

meneliti di TK DWP 2 Banyuglugur Situbondo. 
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MATRIK PENELITIAN 
Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

PENGGUNAAN 

METODE 

BERMAIN 

PERAN UNTUK 

MENGEMBANG

KAN 

KEMAMPUAN 

SOSIAL 

EMOSIONAL 

ANAK USIA 

DINI 

KELOMPOK B 

DI TK DARMA 

WANITA 

PERSATUAN 2 

SITUBONDO 

TAHUN AJARAN 

2021/2022. 

1. Metode 

Bermain peran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengembangk

an 

1. Metode 

bermain peran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengembang

kan 

a. Pengertian 

metode bermain 

peran 

b. Macam-macam 

bentuk bermain 

peran 

c. Manfaat dan 

fungsi metode 

bermain peran 

d. Langkah-langkah 

metode bermain 

peran 

e. Tema-tema 

bermain peran 

f. Kelebihan dan 

kekurangan 

metode bermain 

peran.  

 

a. Rasa tanggung 

jawab 

b. Disiplin 

c. Mandiri 

d. Kreatif dan 

terampil 

1. Informan : 

a. Kepala 

sekolah 

b. Guru 

c. Peserta 

didik 

2. Dokumentasi 

3. Kepustakaan 

1. Pendekatan : 

Pendekatan 

kualitatif 

2. Lokasi Penelitian 

:  TK Darma 

Wanita Persatuan 

2 desa Tepos 

kecamatan 

Bayuglugur 

kabupaten 

Situbondo 

3. Subyek Penelitian 

:  

a. Kepala 

Sekolah 

b. Guru Kelas 

c. Siswa-siswi 

d. Wali murid 

4. Teknik 

Pengumpulan 

Data : 

a. Teknik 

Observasi 

b. Teknik 

wawancara 

c. Teknik 

1. Bagaimana 

penggunaan 

metode 

bermain peran 

untuk 

mengembangk

an soaial 

emosional 

anak usia dini 

kelompok B di 

TK Darma 

Wanita 

Persatuan 2 

Banyuglugur 

Situbondo 

Tahunajaran 

2021/2022 ? 

2. Bagaimana 

kelebihan dan 

kekurangan 

penggunaan 

metode 

bermain peran 

dalam 

meningkatkan 
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kemampuan 

sosial 

emosional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemampuan 

sosial 

emosional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi 

5. Analisis Data 

a. Kondensasi 

data 

b. Penyajian data 

c. Penarikan 

kesimpulan 

6. Keabsahan Data 

a. Triangulasi 

sumber 

b. Triangulasi 

teknik 

 

sosial 

emosional 

anak usia dini 

kelompok B di 

TK Darma 

Wanita 

Persatuan 2 

Bayuglugur 

Situbondo 

tahun ajaran 

2021/2022? 

3. Bagaimana 

hasil 

penggunaan 

metode 

bermain peran 

dalam 

meningkatkan 

sosial 

emosional 

anak usia dini 

kelompok B di 

TK Darma 

Wanita 

Persatuan 2 

Banyuglugur 

Situbondo 

tahun ajaran 
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JURNAL KEGIATAN PENELITIAN 

DI TK DARMA WANITA PERSATUAN 2  

DESA TEPOS, KEC. BANYUGLUGUR, KAB SITUBONDO 

 
NO HARI/TANGGAL KEGIATAN PENERIMA PARAF 

1 Senin/  

13 September 2021 

Silaturahmi dan 

komunikasi surat 

izin penelitian 

Hatima, S.Pd  

2 Kamis/ 

16 September 2021 

Mengawali 

wawancara dengan 

kepala sekolah 

Hatima, S.Pd  

3 Kamis/ 

20 September 2021 

Observasi 

lingkungan sekolah 

dan meminta data 

jumlah siswa kelas 

A dan B 

Hatima, S.Pd  

4 Senin/  

4 Oktober 2021 

Wawancara bersama 

guru tentang kondisi 

sekolah 

  

5 Rabu/ 

6 Oktober 2021 

Wawancara bersama 

guru 

karakter siswa di 

sekolah 
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 Senin/ 

12 Oktober 2021 

Melaksanakan 

kegiatan bermain 

peran di kelas B dan 

melakukan kegiatan 

wawancara 

Ratik 

Widyawati 

 

7 Selasa/ 

13 Oktober 2021 

 

Melakukan praktek 

mengajar 

Qurrotul Aini  

8 Rabu/ 

14 Oktober 2021 

Wawancara kepada 

guru tentang 

kelebihan dan 

kekurangan metode 

bermain peran  

Ratik 

Widyawati 

 

9 Rabu/ 

20 Oktober 2021 

Meminta surat 

selesai penelitian 

Hatima, S.Pd  

 

 

 

 

 

             Situbondo, 20 Oktober 2021  

                      KEPALA TK Darma Wanita Persatuan 2 

 

 

 

             HATIMA, S.Pd.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Kepala Sekolah 

a. Bagaimana tanggapan anda tentang metode bermain peran? 

b. Bagaimana penggunaan metode bermain peran untuk mengembangkan 

kemampuan sosial anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) ? 

c. Bagaimana penggunaan metode bermain peran untuk mengembangkan 

kemampuan emosional anak usia dini kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) ? 

2. Guru  

a. Bagaimana metode bermain peran dalam dunia pendidikan anak usia 

dini? 

b. Berapa macam-macam bentuk bermain peran dalam dunia pendidikan 

anak usia dini? 

c. Apa manfaat dan fungsi metode bermain peran bagi perkembangan sosial 

emosional anak usia dini.? 

d. Bagaimana langkah-langkah metode bermain peran.? 

e. Apa tema-tema bermain peran yang menarik bagi anak usia dini.? 

f. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan metode bermain peran 

dalam meningkatkan sosial emosional anak usia dini di kelompok TK 

Darma Wanita Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo (2021/2022) ? 

3. Peserta didik 

a. Apa kalian suka menjadi polisi? 
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LOKASI DENAH 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

Gbr. 4.1 Guru memberi pemahaman bagaimana ketika traffic light/lampu lalu lintas 

hijau, kuning dan merah 
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Gbr. 4.2 Praktek mematuhi rambu-rambu lalu lintas 

 

 

Gbr. 4.3 Bermain peran sebagai polisi 
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Gbr. 4 Observasi Siswa di Waktu Pembelajaran 

 

Gbr. 4.5 Melakukan Pendekatan Pada Anak 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Gbr. 1. Wawancara dengan Hatima (Kepala Sekolah TK Darma Wanita Persatuan 2 

Desa Tepos, Kec. Banyuglugur, Kab. Situbondo). 

 

Gbr. 2. Wawancara dengan Ratik Widyawati (Kepala Sekolah TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Desa Tepos, Kec. Banyuglugur, Kab. Situbondo). 
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Gbr. 3. Wawancara dengan Qurrotul Aini (Kepala Sekolah TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Desa Tepos, Kec. Banyuglugur, Kab. Situbondo). 
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Alamat   : Kp. Krajan, RT .03 RW.03 Desa Tepos, Kec. Banyuglugur, Kab. 

Situbondo 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama   : Yati Nurhafiah 

NIM   : T20185079 

Fakultas/ Jurusan : Tarbiyah/ Pendidikan Anak Usia Dini 

Universitas  : Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq Jember 

 

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya 

yang berjudul: “Penggunaan Metode Bermain Peran untuk Mengembangkan 

Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia Dini Kelompok B di TK Darma Wanita 

Persatuan 2 Bayuglugur Situbondo” sejak tanggal 13 September 2021 sampai 

dengan 14 Oktober 2021, dan telah membahas materi hasil penelitiannya dengan 

kami. 

 

 Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk 
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       Situbondo, 20 Oktober 2021 
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RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) 

 

Sekolah  : TK Darma Wanita Persatuan 2 

Mata Pelajaran : Bermain 

Kelas/ Semester : B/Ganjil 

Materi Pokok  : Bermain Peran 

Alokasi Waktu  : 1x60 Menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat : 

1. Peserta didik mampu percaya terhadap dirinya sendiri 

2. Peserta didik dapat bersosial dengan baik 

3. Mampu mengembangkan kemampuan emosional 

4. Peserta didik mampu melakukan interaksi terhadap guru dan teman  

sebayanya 

 

B. Langkah-langkah Pelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

1. Memberi Salam 

2. Berdoa 

3. Menjelaskan kegiatan bermain peran  

Kegiatan Inti (30 menit) 

1. Mengorientasi 

siswa pada 

metode bermain 

peran 

Guru menjelaskan tentang langkah-langkah bermain peran 

Siswa mengamati dan memahami tentang langkah-langkah 

bermain peran 

2. Mengorganisasi

kan siswa untuk 

belajar bersama 

Guru menanyakan maksud dari langkah-langkah bermain 

peran  

Siswa secara berkelompok melakukan kegiatan bermain 

peran 

3. Membimbing 

penyelidikan 

kelompok 
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