
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kasus anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, dari tahun ke tahun 

secara kuantitas mengalami peningkatan. Berbagai pelanggaran dari yang berskala 

ringan hingga berat tentu saja membutuhkan perhatian dari pihak-pihak yang 

memiliki kompetensi dalam hal penegakan hukum (Kedaulatan Rakyat, 12 Juli 

2007). Bahkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

menyebutkan sebanyak 5 ribu anak di Indonesia saat ini tersangkut hukum pidana, 

dan tengah menjalani proses persidangan (Virdhani, 2009). Kondisi seperti ini 

menunjukkan lunturnya perilaku prososial pada anak sekarang ini. Oleh karena itu 

sangatlah penting pembelajaran dan pengarahan prososial harus ditanamkan sejak 

sedini mungkin atau sebelum anak memasuki bangku sekolah (pra sekolah) karena 

pada masa ini adalah masa emas untuk penanaman perilaku prososial pada anak.  

Dunia anak-anak memang serba ingin tahu, apa yang dilihatnya pasti akan 

segera ditirunya (Inderanegara, 2010). Masa anak merupakan fase meniru dan fase 

berkelompok dengan teman sebayanya. Pada masa ini anak akan mengembangkan 

perilaku sosialnya berdasarkan hal-hal yang dilihatnya sehari-hari baik secara 

langsung maupun tidak langsung seperti melalui media masa serta pengaruh sosial 

dari lingkungan sekitar dan teman sebayanya. 

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah membentuk agar manusia dapat 

menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya yang mampu 

bersosialisasi dalam masyarakat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam 

upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun 

masyarakat secara keseluruhan (Anas, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

membentuk suatu perilaku yang baik dan bersifat prososial, maka anak mampu 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan berguna bagi kehidupan anak 

nantinya. Dengan memberikan dan melakukan perilaku prososial, anak dengan suka 

rela akan memberikan pertolongan pada orang lain yang dapat membuatnya menjadi 

lebih peduli dengan orang-orang dan lingkungan di sekitarnya.  
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Brigham (1991) menyimpulkan beberapa cara untuk meningkatkan perilaku 

prososial antara lain melalui penanyangan model perilaku proses melalui media 

komunikasi dengan cara modeling dan memiliki efek bersosialisasi dengan anggapan 

positif tentang sifat-sifat manusia dalam diri setiap individu, dengan menciptakan 

suatu pandangan bahwa setiap orang adalah bagian dari keluarga besar manusia 

didunia sehingga dapat meningkatkan empati, menekankan perhatian pada norma-

norma sosial seperti tanggung jawab sosial yang dapat ditanamkan orang tua dan 

guru atau pendidik baik tokoh masyarakat ataupun pemerintah juga memberi 

motivasi masyarakat untuk bertindak prososial seperti mengadakan perancangan 

program-program sosial. 

Rohmah (2007) melakukan penelitian tentang Efektivitas Jigsaw Learning 

Terhadap Pembentukan Perilaku Prososial Santri PP Nurul Huda Mergosono 

Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan, pada kelompok eksperimen diketahui 

mayoritas subjek memiliki tingkat perubahan perilaku prososial, dengan kategori 

tinggi pada saat pretest dan posttest. Dari hasil tersebut, diketahui mean pada saat 

sebelum dan sesudah perlakuan mengalami kenaikan atau perbaikan cukup tinggi. 

Pada kelompok kontrol juga sama, mayoritas subjek memiliki tingkat perubahan 

perilaku prososial pada kategori tinggi. Namun perbedaannya tidak begitu tampak. 

Dari datanya, diketahui mean pada saat sebelum dan sesudah perlakuan pada 

kelompok ini mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak begitu tinggi. Uji t 

terhadap variabel pembelajaran jigsaw learning (X) didapatkan thitung sebesar -3,276 

dengan signifikansi t sebesar 0,004. Karena thitung lebih besar ttabel (-3,276>1,993) 

atau signifikansi t lebih kecil dari 5% (0,004>0,05), maka secara parsial variabel 

pembelajaran jigsaw learning (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel perilaku 

prososial (Y). Dengan kata lain, pembelajaran jigsaw learning sangat efektif dalam 

menumbuhkan perilaku prososial santri PP. Salafiyah Syafi’iyah Nurul Huda 

Mergosono Malang. 

Hasil penelitian Astrilia (2009) mengenai peranan orang tua dalam 

membentuk perilaku prososial remaja, diperoleh suatu kesimpulan bahwa 

pembentukan perilaku prososial remaja sangat dipengaruhi oleh responden dalam hal 

ini orang tua, dimana ada tiga peran orang tua atau keluarga yang sangat berpengaruh 

dalam pembentukan perilaku prososial remaja yaitu peran Sosialisi, Edukasi dan 
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Religi. Adapun bentuk-bentuk perilaku prososial tersebut antara lain: berbagi, 

bekerjasama, menolong, jujur, menyumbang dan merawat. Perilaku prososial 

mempunyai konsekuensi sosial positif yang ditujukan bagi kesejahteraan sosial 

(social welfare). Bentuk-bentuk dari kesejahteraan sosial yang merupakan hasil dari 

perilaku prososial remaja tersebut antara lain terciptanya kerukunan, interaksi yang 

baik antar warga, erat persaudaraan, dan tidak adanya diskriminasi dalam 

masyarakat. 

Hasil penelitian Nathanael & Sufren (2010) tentang peran media televisi 

terhadap perilaku prososial anak-anak TK (kajian non empiris) menunjukkan bahwa 

televisi sebagai salah satu media massa yang paling kuat dalam memberikan 

pengaruh kepada masyarakat, terutama dalam hal respons perilaku. Respons perilaku 

tersebut dapat berupa perilaku positif atau negatif tergantung dari informasi yang 

disajikan oleh tayangan televisi tersebut. Kasus Prita merupakan salah satu contoh 

tayangan yang memberikan respons perilaku positif kepada anak-anak pra sekolah. 

Perilaku positif yang muncul adalah perilaku prososial, yaitu mengumpulkan koin.  

Masa anak-anak adalah masa yang sangat penting bagi perkembangan dan 

pendidikan anak untuk ke depannya. Pada masa anak-anak ini, anak belajar untuk 

menjalin hubungan pertemanan dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. 

Anak akan menirukan pembicaraan yang di dengarnya dan menirukan perilaku atau 

perbuatan yang dilihatnya. Hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh anak 

nantinya akan menentukan bagaimana penyesuaian dirinya dengan orang lain. Untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan baik, anak perlu banyak mendapatkan pembelajaran 

dan contoh-contoh yang baik dimana semua itu harus diberikan sejak anak berusia 

empat sampai lima tahun, karena pada saat itu anak mulai berinteraksi dan bermain 

dengan teman sebayanya. 

Banyak orang berpendapat bahwa masa anak-anak adalah masa yang 

terpenting dalam memberikan pendidikan karena pada masa-masa ini akan dapat 

menentukan masa depan dan pola pikir anak di kemudian hari. Pembelajaran yang 

benar akan menciptakan perilaku yang benar pula saat anak mulai beranjak remaja 

dan dewasa. Hal ini ditegaskan oleh Santrock (2002) bahwa pendidikan masa awal 

anak-anak umumnya memiliki pengaruh positif yang tampak pada arah 
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perkembangan kedewasaan. Dalam arti, mereka meningkat sesuai usia mereka 

melalui tahun-tahun pra sekolah.  

Menurut Hurlock (1980) masa kanak-kanak dimulai setelah masa bayi yang 

penuh dengan ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak 

mengalami kematangan secara seksual, yaitu untuk wanita 13 tahun dan 14 tahun 

untuk laki-laki. Hurlock (1980) mengatakan bahwa awal masa kanak-kanak berada 

pada usia 2-6 tahun dimana pada masa itu menyebutnya sebagai usia prasekolah atau 

“prakelompok”. Anak prasekolah adalah mereka yang berusia 3-6 tahun. Mereka 

biasanya mengikuti program prasekolah. Umumnya pada usia 3 tahun anak 

mengikuti program Play Group dan setelah itu biasanya mereka mengikuti program 

Taman Kanak-kanak pada usia 4-6 tahun. 

Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang beru dilihatnya, juga 

mengenai tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain (Hurlock, 1980). Anak selalu ingin 

mencoba sesuatu atau hal baru yang belum pernah dia kerjakan dan terus bertanya 

apabila dia belum mendapatkan jawaban yang memuaskan baginya. Tidak jarang 

anak memperhatikan, membicarakan, dan bertanya tentang berbagai hal yang pernah 

dilihat dan didengarnya. 

Menurut Hughes (1991) anak usia 3-6 tahun pada umumnya melakukan 

permainan pura-pura sebagai suatu refleksi dari kematangan sosialnya. Pada usia ini 

anak mulai bertanya pada orang lain jika hendak melakukan sesuatu, hal ini diikuti 

oleh interaksi sosialnya dengan melakukan kerjasama pada teman sebayanya serta 

terlibat pada nilai-nilai keanggotaan kelompok bermainnya. Perilaku anak yang 

muncul sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya karena pada masa ini merupakan 

masa dimana anak suka berkelompok dan mengutamakan penerimaan pada 

kelompoknya. 

Anak mulai menunjukkan hubungan dan kemampuannya untuk bekerja 

sama dengan teman-temannya. Anak mulai tertarik dengan mendengarkan cerita, 

melihat gambar, bernyanyi, dan bermain. Bermain merupakan sarana komunikasi 

bagi anak pada saat dia berinteraksi dan bermain dengan temannya. Bermain dapat 

juga mempengaruhi perkembangan intelektual anak, saat anak melakukan kegiatan-

kegiatan yang menggunakan otaknya untuk berpikir. Dengan bermain anak dapat 

belajar bagaimana ia dapat bermain dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam 
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memberikan pengetahuan dan permainan tentunya orang tua dan guru dapat memilih 

metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai pada anak usia dini. 

Bermain merupakan dunianya anak-anak. Melalui bermain mereka akan 

mengenal sekaligus belajar tentang berbagai hal akan kehidupannya. Bruner (dalam 

Hurlock, 1980) mengatakan bahwa bermain dalam masa kanak-kanak adalah 

“kegiatan yang serius” yang merupakan bagian penting dalam perkembangan tahun-

tahun pertama masa kanak-kanak.  

Permainan yang paling sering digunakan pada awal masa kanak-kanak di 

Taman Kanak-kanak dan Play Group adalah permainan pura-pura yang bersifat 

simbolis. Bermain pura-pura merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 

pada anak pra sekolah di taman kanak-kanak. Bermain pura-pura merupakan 

permainan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak sehingga 

dapat mengembangkan daya khayal atau imajinasi mereka untuk menggantikan objek 

atau situasi sesungguhnya. Menurut Santrock (2002) permainan pura-pura atau 

simbolis terjadi ketika anak mentransformasikan lingkungan fisik ke dalam suatu 

simbol. bermanfaat bagi anak dalam meningkatkan penggunaan benda-benda di 

dalam permainan simbolis mereka. Mereka belajar mentransformasikan benda-benda 

dengan menggantikan benda itu dengan benda lain dan memperlakukan benda 

tersebut seperti benda yang digantikannya.  

Mengingat permainan pura-pura bermanfaat dalam peningkatan perilaku 

prososial anak, maka peneliti mencoba menggabungkan kedua jenis permainan 

tersebut, yakni permainan pura-pura dan permainan sosial yang disebut bermain 

sosial pura-pura. Bermain sosial pura-pura adalah upaya menggabungkan permainan 

pura-pura dan permainan sosial. Dengan metode bermain sosial pura-pura tersebut 

dapat bermanfaat pada anak dalam merangsang kepekaan sosial, mengembangkan 

kemampuan bekerjasama, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan dapat memahami 

hubungan antar sesama. Dengan bermain sosial pura-pura ini anak bisa lebih 

berempati terhadap lingkungan dan orang lain. Dalam bermain sosial pura-pura, anak 

diberikan permainan pura-pura yang berkenaan dengan kegiatan sosial dengan teman 

sebayanya agar anak juga bisa berperan dan berbagi kepada sesama.  

Dari uraian di atas diketahui bahwa bermain sosial pura-pura dan 

memberikan sosialisasi pada anak itu dapat merangsang peningkatan perilaku 
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prososial anak. Dengan demikian anak dapat mengetahui bahwa orang lain memiliki 

pikiran dan kebutuhan yang berbeda-beda, dengan ini anak lebih bisa berempati 

terhadap lingkungan dan orang lain.  Hal ini disebabkan karena perilaku prososial 

dapat meningkatkan empati dimana empati menurut Staub merupakan salah satu 

dasar terbentuknya prososial (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2001). 

Permasalahan pada kemampuan prososial anak dapat mempengaruhi tugas 

perkembangan anak dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya pada masa 

kanak-kanak. Apabila anak mengalami hambatan dalam bersosialisasi akibatnya 

anak akan lebih senang menyendiri dan kurang pandai dalam berteman serta tidak 

jarang anak merasa terkucilkan dari lingkungannya dan ini sangat berpengaruh pada 

penyesuaian sosial dan pribadi anak nantinya. Oleh karena itu, perilaku prososial 

sebaiknya ditanamkan sejak anak usia pra sekolah melalui salah satu tugas 

perkembangan anak yaitu dengan metode bermain. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di salah satu Taman Kanak-kanak di 

wilayah Kota Malang, selama ini guru dalam menyajikan kegiatan pembelajaran 

melalui metode bermain masih belum membedakan antara mana anak yang 

mempunyai perilaku sosial serta mana yang kurang memiliki perilaku sosial. Metode 

pembelajaran yang digunakan juga jarang sekali menggunakan metode bermain 

sosial pura-pura karena adanya alasan masih susahnya untuk mengatur anak-anak 

dan permainan pura-pura ini sangat menyita waktu untuk memainkannya serta masih 

kurangnya sarana yang ada. Padahal metode bermain sosial pura-pura ini dapat 

melatih keterampilan dan kemampuan sosial pada anak serta aspek-aspek 

perkembangan lainnya. 

Bermain pada intinya dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang sifatnya 

melekat langsung pada kodrat anak, karena melalui bermain anak dapat 

mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Bermain juga merupakan proses 

belajar yang menyenangkan yang dapat membantu anak untuk mengenal dunia, 

mengembangkan konsep-konsep baru, mengambil resiko, serta meningkatkan 

keterampilan sosial dan membentuk perilaku anak. Menurut Santrock (2002), 

permainan esensial bagi anak-anak kecil. Dampaknya akan meningkatkan afiliasi 

dengan teman sebaya, mengurangi tekanan, meningkatkan perkembangan kognitif, 
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meningkatkan daya jelajah, dan memberi tempat berteduh yang aman bagi perilaku 

yang secara potensial berbahaya.  

Dari latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengaruh bermain sosial pura-pura terhadap perilaku prososial pada anak pra 

sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah bermain sosial pura-pura dapat mempengaruhi perilaku prososial 

pada anak pra sekolah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bermain sosial 

pura-pura terhadap perilaku prososial pada anak pra sekolah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya yang 

berkaitan dengan psikologi pendidikan dan perkembangan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan suasana 

baru dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, karena dalam 

penelitian ini disajikan langsung dengan melibatkan siswa-siswi secara 

penuh melalui bermain sosial pura-pura. 

b. Bagi guru dan sekolah 

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

yang dapat digunakan guru dan sekolah sebagai perbaikan pembelajaran 

dikelas dan dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk kemajuan 

pendidikan di sekolah serta dapat memberikan informasi mengenai 
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pengaruh bermain sosial pura-pura terhadap perilaku prososial pada anak 

pra sekolah. 

c. Bagi peneliti 

Peneliti memperoleh informasi terpercaya mengenai pengaruh 

bermain sosial pura-pura terhadap perilaku prososial pada anak pra 

sekolah serta dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kreativitas, inovasi, keterampilan dalam menyusun, 

menyajikan pembelajaran yang menarik. 

d. Bagi orang tua 

Dengan adanya hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan 

gambaran kepada para orang tua bahwa banyak hal yang dapat dilakukan 

terhadap perilaku prososial pada anak terutama melalui metode bermain, 

salah satunya dengan bermain sosial pura-pura. 


