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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya prinsip belajar pada pendidikan anak usia dini adalah 

belajar melalui bermain dan bermain seraya belajar. Belajar bagi anak 

merupakan suatu kebutuhan. Melalui aktifitas bermain dapat mengoptimalkan 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak dan dalam setiap kegiatan 

bermain yang dilakukan anak mendatangkan kesenangan, dalam kegiatan 

bermain dapat dilakukan dengan menggunakan alat maupun tidak 

menggunakan alat. Hurlock (dalam Sofyan, Hendra. 2015:56) bermain adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan yang 

ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain juga 

dilakukan dengan suka rela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar.  

Dalam kehidupan perlu yang namanya interaksi atau berhubungan 

sosial dengan sesama manusia, dibutuhkan keterampilan atau perkembangan 

sosial yang baik yang harus di ajarkan sejak dini. Menurut Santrock. 

2011:126) Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menstimulus 

perkembangan sosial anak usia dini yaitu melalui permainan sosial atau 

Social Play dimana permainan yang melibatkan interaksi dengan teman 

sebaya. Selanjutnya Santrock, (2011:126) mengatakan jenis permainan sosial 

salah satunya yaitu permainan kooperatif. Permainan kooperatif menurut 
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Parten (Santrock, 2011:127)) adalah permainan dalam bentuk kelompok 

untuk menghasilkan tujuan tertentu. 

Tanpa disadari saat bermain anak secara langsung berinteraksi 

dengan anak yang lain. Interaksi tersebut mengajarkan anak bagaimana 

merespon, memberi dan menerima, menolak atau setuju ide dan perilaku anak 

yang lain. Sikap yang demikian itu sedikit demi sedikit akan mengurangi rasa 

atau sifat egosentrisme pada anak dan mengembangkan kemampuan 

sosialnya. 

Perkembangan sosial merupakan perkembangan yang melibatkan 

hubungan maupun interaksi dengan orang lain melalui perasaan yang 

diungkapkan seseorang terhadap orang lain, baik itu perasaan senang atau 

sedih. Perkembangan sosial merupakan salah satu aspek perkembangan anak 

yang perlu distimulus, hal ini sangat penting dikarenakan akan berpengaruh 

terhadap kehidupan anak dimasa yang akan datang, terutama dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik dilingkungan keluarga, 

sekolah maupun masyarakat. 

Perkembangan sosial dapat dikembangkan oleh anak apabila 

melakukan kegiatan bermain yang mampu mengembangkan perilaku sosial 

anak dan pengendalian dalam hal emosi. Perkembangan tersebut dapat 

dikembangkan dengan berbagai metode atau dengan berbagai jenis aktivitas 

bermain. Salah satu yang dapat digunakan adalah aktivitas bermain 

kooperatif. Dengan aktivitas bermain kooperatif anak belajar bekerjasama 
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untuk tujuan bersama, mereka mampu saling memberi semangat, saling 

mengendalikan emosi, dan saling menghargai diri sendiri maupun orang lain. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 10 Butir 6 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini yang menyatakan bahwa sosial emosional 

meliputi: 

1. Kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, 

mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu 

menyesuaian diri dengan orang lain. 

2. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup 

kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur 

diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk 

kebaikan sesama; dan 

3. Perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan 

teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta 

menghargai hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, 

toleran, dan berperilaku sopan. 

 

Salah satu cara untuk meningkatkan perkembangan sosial anak 

kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota Jambi Tahun 

pelajaran 2019-2020 yaitu dengan menggunakan metode bermain karena 

kegiatan yang mengasyikkan untuk anak yaitu dengan bermain. Bermain 

memiliki beberapa tingkatan, salah satunya adalah bermain kooperatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode bermain melalui 

bermain kooperatif. Menurut Gordon & Browne, bermain merupakan 

kegiatan yang memberikan kepuasan bagi diri sendiri. Melalui bermain anak 

memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan. Bermain merupakan 

kegiatan yang memberikan kesenangan, yang lebih ditekankan pada caranya 

daripada hasil yang diperoleh dari kegiatan. Metode bermain ini dipilih 
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karena bermain kooperatif berkaitan dengan kemampuan bekerjasama. Hal ini 

diperkuat dengan pendapat Slamet Suyanto (2010:117) bahwa dengan metode 

bermain merupakan alat untuk sosialisasi dengan bermain bersama teman 

yang lainnya. Selain itu mengajarkan anak bersikap sportif dan bekerjasama. 

Adapun kelebihan dalam metode bermain anak lebih senang, dapat diikuti 

seluruh anak, memecahkan masalah, bekerjasama dengan kelompok, dan 

memperoleh pengalaman yang menyenangkan. 

Bermain kooperatif dilakukan secara berkelompok, masing-masing 

anak memiliki peran dan memiliki bagian-bagian yang untuk dikerjakan 

sehingga dapat mencapai tujuan permainan, misalnya menirukan kegiatan di 

pasar, ada anak yang berperan/bertugas menjadi penjual dan ada anak yang 

berperan/bertugas menjadi pembeli. Bermain kooperatif merupakan kegiatan 

bermain yang dapat melatih anak menentukan teman lainnya dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan, selain itu melatih anak untuk saling 

berinteraksi dengan temannya. Adapun ciri-ciri anak yang bekerjasama 

menurut Isjoni (2010:27) yaitu: (a) setiap anak memiliki peran, (b) terjadi 

hubungan interaksi langsung di antara anak, (c) setiap anggota kelompok 

bertanggung jawab juga teman-teman sekelompoknya, dan (d) pendidik 

hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.  

Secara teoritis kurangnya perkambangan sosial anak disebabkan maju 

dan berkambangnya dunia media sosial sekarang ini, anak usia dini terbiasa 

menggunakan android,  dimana android ini sendiri membuat kecanduan 

tersendiri pada anak usia dini sehingga berdampak terhadap perkembangan 
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sosialnya, anak jadi kurang berinteraksi dengan lingkungannya, anak lebih 

senang mengurung diri dikamar sambil bermain media sosial, ketika 

dihadapkan kedunia sekolah anak jadi susah untuk bergaul, bekerjasama 

sesama teman sebayanya, berbagi dan tolong menolong hal ini juga yang 

dialami oleh anak usia dini di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota 

Jambi. 

Berdasarkan hasil Observasi pada tanggal 10 September 2019 di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota Jambi terdapat permasalahan 

antara lain yang peneliti temukan ada 23 % dalam hal rasa tanggung jawab 

untuk diri sendiri dan orang lain dalam belajar belum berkembang dengan 

baik peneliti melihat anak tidak sabar menunggu giliran terdapat  16,7% dan 

anak tidak mau bergantian dengan teman ketika bermain dan beberapa anak 

yang tidak sabar melakukan apapun lalu menujukan sikap agresif dan 

pemarah, setelah peneliti amati ini disebabkan anak dirumah terbiasa bermain 

menggunakan android atau gadget dirumah. Ini mengakibatkan di sekolah 

anak lebih cenderung senang bermain sendiri dibanding bermain dengan 

teman sebayanya, anak jarang berkomunikasi dengan temannya, kurang 

peduli dan kurang merespon pada saat guru mengajaknya berbicara..  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai “Pengaruh Permainan Kooperatif Terhadap Perkembangan 

Sosial Anak Usia 5-6 Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota 

Jambi Tahun pelajaran 2019-2020 ”.  
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B. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Permainan kooperatif dibatasi dalam penelitian ini adalah a) Estafet 

Puzzle Benda Langit,  b) Bermain Pembangunan,  c) Tikus dan Kucing,  

d) Estafet bendera, e) Masinis gerbong kereta api, , f)  Ayam Betina 

menjaga telor (pembagian tugas), g) Bakiak, h) Estafet gelang karet 

2. Perkembangan sosial dibatasi dalam penelitian ini adalah a) Bermain 

dengan teman sebaya, b) Mengetahui perasaan temannya dan merespon 

secara wajar, c) Berbagi dengan orang lain, d) Menghargai 

hak/pendapat/karya orang lain, e) Menggunakan cara yang diterima 

secara sosial dalam menyelesaikan masalah (menggunakan fikiran untuk 

menyelesaikan masalah),  f) Bersikap kooperatif dengan teman, g)  

Menunjukkan sikap toleran, h)  Mengekspresikan emosi yang sesuai 

dengan kondisi yang ada (senang-sedih-antusias dan sebagaimya), i) 

Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya 

setempat.  

3. Subjek penelitian anak kelompok B di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

(ABA) IV Kota Jambi Tahun pelajaran 2019-2020  sebanyak 16 orang 

anak 

 

C. Rumusan Masalah  
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Rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat 

pengaruh permainan kooperatif terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 

Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota Jambi Tahun 

pelajaran 2019-2020? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penulis mengadakan penelitian adalah : Untuk mengetahui 

pengaruh permainan kooperatif terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 

Tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) IV Kota Jambi Tahun 

pelajaran 2019-2020 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri atas dua manfaat, yaitu. 

a. Bagi anak, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan sosial melalui 

berbagai macam permainan kooperatif. 

b. Bagi Guru, diharapkan dapat membantu anak dalam mencapai tugas 

perkembangan anak yang salah satu nya yaitu perkembangan sosial. 

c. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan sebagai data ilmiah 

tentang peningkatan perkembangan sosial anak melalui perkembangan 

koopratif. 

 

F. Defenisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi 

dari kemungkinan meluasnya pengertian dan pemahaman terhadap 

permasalahan yang akan diselesaikan dari teori yang akan dikaji, yaitu: 
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1. Suatu  kegiatan yang dilakukan dalam perminan kelompok untuk 

meningkatkan kerjasama anak dan untuk mencapai tujuan tertentu secara 

bersama 

2. Perkembangan  sosial anak pada penelitian ini adalah interaksi anak 

dengan anak, anak dengan orangtua, anak dengan masyarakat, sehingga 

anak dapat melangsungkan kehidupan dalam kebersamaan 


