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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dibanding 

makhluk ciptaan yang lain. Sejatinya kodrat manusia adalah makhluk monodualis, 

disamping itu manusia sebagai makhluk individualis (individu) dan juga makhluk 

sosial. Manusia sebagai makhluk individu yang diberikan akal, pikiran dan 

perasaan, sehingga mampu memiliki tanggungjawab akan dirinya yang berguna 

untuk mengembangkan kemampuannya. Sebagai makhluk sosial sudah memiliki 

dorongan akan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. 

Anak merupakan aset keluarga yang harus dijaga dengan baik, kelak anak 

akan menjadi aset bangsa dan negara, yang menentukan masa depan bangsa dan 

Negara. Oleh karena itu diperlukan bimbingan dan pengawasan untuk 

menghasilkan generasi penerus bangsa dan memiliki moral yang baik. 

Haviqhurst (dalam Furqon 2005: 36) salah satu tugas perkembangan yang 

harus dipenuhi usia 6-13 tahun adalah belajar menyesuaikan diri dengan teman 

sebayanya. Pada dasarnya anak TK berusia 5-6 tahun. Begitu juga dengan oleh 

Yusuf (2009: 180) menyatakan bahwa perkembangan sosial pada anak ditandai 

dengan adanya perluasan hubungan, disamping keluarga anak juga membentuk 

ikatan baru dengan teman sebayanya (peer group) atau teman sekelas yang 

mengakibatkan ruang gerak bertambah. 

 

Hal ini berkenaan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi 

dengan orang lain. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat komunikasi 

sangat penting. Dengan komunikasi seseorang dapat menyampaikan informasi 

atau pemikiran maupun ide dan pengetahuan, baik sebagai penyampai informasi 

maupun penerima.  Pada masa kanak-kanak komunikasi adalah salah satu sarana 
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guna memperluas lingkungan sosial anak. Karena dengan memperluar 

pengetahuan komunikasi anak. Anak akan menemukan dunia sosialnya melalui 

komunikasi dalam kelompok sebayanya. 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, 

gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dilakukan secara lisan 

dan verbal dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, apabila tidak dapat 

dilakukan secara verbal dapat dilakukan dengan cara menggunakan gerakan 

tubuh, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, tangan melampai dan bahasa 

tubuh lainnya. Proses komunikasi bukan terjadi secara kebetulan, akan tetapi 

dirancang pada pencapaian tujuan, komponen terpenting komunikasi yakni 

sumber pesan, pesan itu sendiri, dan penerima pesan. Manakala hilang salah satu 

komponen maka hilang pula makna komunikasi. 

Perilaku bermasalah pada anak mengenai aspek sosial-emosional 

setidaknya mencakup beberapa permasalahan yaitu 1. Kesuliatan 

mengkomunikasikan pikiran dan perasaan, 2. kurang berempati, 3. kesulitan 

dalam memberikan dukungan, 4. kurang dalam menyatakan sikap positif diri 

sendiri dan orang lain, 5. rendahnya kemampuan mendengarkan siswa, 6.  kurang 

rasa berani dan percaya akan diri sendiridan orang lain, 7. cenderung menutup diri 

dengan lingkungan sekitar, 8. kurang sikap hangat saat berinteraksi, 9. kurang 

bersikap asertif, 10. rendahnya orietasi kepada orang lain. Akibatnya akan 

membuat anak kurang mandiri dalam melakukan sesuatu. 

Menurut Sugiyono (2005: 3) komunikasi antar pribadi merupakan dimana 

orang orang terlibat hubungan komunikasi  menganggap orang lain sebagai 

pribadi dan bukan sebagai objek disamakan dengan benda dan komunikasi antar 
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pribadi yakni pertemuan antara pribadi-pribadi yang menciptakan sebuah 

hubungan komunikasi dan saling percaya diri untuk bertukar informasi.  

 

Kemampuan berkomunikasi merupakan penentu pada keberhasilan 

seseorang individu. Pada masa kanak-kanak kemampuan berkomunikasi sebagai 

sarana untuk memperluas dunia sosialnya.  

Terhambatnya komunikasi dapat menghambat proses belajar siswa, siswa 

yang kurang berkomunikasi akan kesulitan untuk menyampaikan keinginan, saat 

ada keinginan bertanyapun siswa merasa malu dan tidak percaya diri. Tujuan dari 

adanya komunikasi menyampaikan atau mengirimkan pesan dari seseorang dan 

diterima oleh penerima pesan baik secara individu maupun berkelompok, 

sehingga mampu memberikan timbal balik yang baik secara langsung. Dalam hal 

ini siswa dapat bersosialisasi dan berkompunikasi dengan teman-temannya serta 

mampu menemukan bahasa dan jati dirinya. 

Anak yang mengalami kesulitan berkomunikasi akan sulit untuk 

menyesuaikan dirinya di lingkungannya. Apabila komunikasi dengan teman 

sebayanya itu akan menyebabkan terhambatnya pemenuhan tugas perkembangan 

sosial anak dan akan terjati terhambatnya perkembangan selanjutnya. 

Terhambatnya komunikasi mengangibatkan terhambatnya  proses belajar dan juga 

prestasi siswa, siswa yang tidak mampu berkomunikasi akan lebih sulit untu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Dilihat pada saat observasi rata-rata anak memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik. Namun diperhatikan secara khusus ada sebagian siswa 

yang mengalami perkembangan yang rendah dalam berkomunikasi sehingga 

proses interaksi dengan teman sebayanya kurang efektif. Keefektifan terjadi 
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karena siswa belum bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya dan lingkungan. 

Hal tersebut beberapa sikap yang ditunjukan siswa di TK Pertiwi 

Bulungcangkring.  

Siswa yang belum bisa mengkomunikasikan pikiran dan perasaan, kurang 

berempati, kesulitan dalam memberikan dukungan, kurang dalam menyatakan 

sikap positif diri sendiri dan orang lain, rendahnya kemampuan mendengarkan 

siswa, kurang rasa berani dan percaya akan diri sendiridan orang lain, cenderung 

menutup diri dengan lingkungan sekitar, kurang sikap hangat saat berinteraksi, 

kurang bersikap asertif, rendahnya orietasi kepada orang lain. sikap acuh tak acuh 

pada lingkungan sekitar. Siswa belum mampu menunjukan dorongan atau 

dukungan saat berkomunikasi. Siswa menjauhi teman yang tidak ia sukai, sering 

duduk di kelas saat istirahat dan memilih bermain sendiri di dalam kelas. 

Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja akan menghambat proses sosial 

anak, dan bisa menjadi penghalang perkembangan anak pada fase usia dini, serta 

bisa menghambat proses perkembangannya selanjutnya. Siswa akan terhambat 

proses tumbuh kembang dari intelektual, mental dan sosial. Tehambatnya 

kemampuan berkomunikasi akan membuat siswa dapat menghambat prestasi 

belajar siswa.  

Melihat dari fenomena di lapangan tepatnya di TK Pertiwi 

Bulungcangkring peneliti ingin meneliti Upaya Meningkatkan Komunikasi Antar 

Pribadi khususnya kelas kelompok A Kecil yang sebelumnya sudah dilakukan 

observasi, agar dapat mencapai kemampuan berkomunikasi yang efektif sehingga 

siswa bisa terlaksana hubungan komunikasi yang baik. 
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Berdasarkan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan dan 

lingkungan. Faktor bawaan harus diterima dengan apaadanya. Karena disini anak 

dari lahir sudah mempunyai potensi yang harus dikembangkan. Salah satunya dari 

lingkungan yang bisa mempengaruhi perkembangan potensi anak. Komunikasi 

lingkungan juga mempengaruhi perkembangan anak, adapun dibekali dari kecil 

dengan bahasa ibu. Anak mampu menirukan bahasa-bahasa dari lingkungan 

keluarga, teman, dan masyarkat. Oleh karena itu lingkungan perlu dirancang 

untuk kebutuhan tumbuh kembang anak dalam perkembangan sosial anak, 

khususnya komunikasi. 

Adapun bentuk pembelajaran yang digunakan guru umumya dengan 

menyuruh siswa maju kedepan dengan teknik bermain peran yang bertujuan untuk 

mengembangkan komunikasi anak dan anak lebih berani mengemukakan 

pendapat di depan kelas. Munculah motivasi untuk senantiasa memecahkan 

masalah, namun berkesan menarik di kalangan anak TK. Tantangan dalam 

permainan ini akan memberikan efek yang membuat anak ketagihan ingin 

mencoba lagi dan lagi hingga berhasil. Sedangkan penggunaan teknik dengan 

menggunakan teknik bermain peran, dan nantinya anak akan bermain peran, 

seperti memulai berkomunikasi bertanya kepada guru, mampu menyampaikan 

pesan secara jelas, melatih kemampuan berbahasa dan sosial, mengenal jenik-jenis 

emosi, dan mampu berkomunikasi di depan kelas.  

Menurut Prayitno (2004) Layanan penguasaan konten membantu siswa 

untuk menjadi insan yang berguna bagi kehidupan, serta memiliki pandangan, 

wawasan, interprestasi memilih penyesuaian, keterampilan yang tepat berkenaan 

dengan diri sendiri dan masyarakat, mampu menerima diri sendiri dan 

lingkungannya secara positif dan dinamis, mampu memilih keputusan yang 

tepat,dan lebih bijaksana. 
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Dalam upaya meningkatkan komunikasi antar pribadi anak, pendidikan 

sekolah di TK juga perlu pelaksanaan bimbingan dan konseling. Pada khususnya 

dalam penelitian ini layanan penguasaan konten yang dikemas melalui teknik 

bermain peran sangat efektif digunakan untuk meningkatkan komunikasi anak dan 

melatih public speakiang serta berani mengungkapkan pendapat, agar anak didik 

mampu berkomunikais yang baik dan tidak menghambat perkembangan sosialnya 

serta pembelajaran tidak terhambat. 

Teknik Bermain Peran sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh 

beberapa peneliti, diantaranya yaitu pernah dilakukan oleh Galih Wicaksono 

(2013) di Universitas Pendidikan Ganesha yang berjudul “Penerapan Teknik 

Bermain Peran dalam Bimbingan Kelompok Kemampuan Interpersonal Siswa 

kelas X Multimedia SMK IKIP Surabaya”. Hasil dari penelitian menunjukan 

bahawa dengan menggunakan teknik role playing menunjukan hasil yang efektif 

dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa SMK. Maka dari itu peneliti 

sama menggunakan variabel bebas yang sama yaitu teknik bermain peran dan 

komunikasi antar pribadi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Peningkatkan Komunikasi Antar Pribadi melalui 

Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Bermain Peran di TK Pertiwi 

Bulungcangkring Jekulo Kudus”. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Pelaksanaan layanan penguasaan konten menggunakan 

teknik bermain peran dalam peningkatkan kemampuan komunikasi antar 

pribadi pada siswa TK Pertiwi Bulungcangkring Jekulo Kudus Tahun 

2018/2019? 

2.  Bagaimana Peningkatan komunikasi antar pribadi melalui layanan 

penguasaan konten dengan teknik bermain peran pada siswa TK Pertiwi 

Bulungcangkring Jekulo Kudus Tahun 2018/2019? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan layanan penguasaan konten menggunakan teknik 

bermain peran dalam peningkatkan komunikasi antar pribadi pada siswa 

TK Pertiwi Bulungcangkring Jekulo Tahun 2018/2019. 

2. Diperolehnya peningkatan komunikasi antar pribadi melalui layanan 

Penguasaan konten dengan teknik bermain peran pada siswa TK Pertiwi 

Bulungcangkring Jekulo Tahun 2018/2019. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Dengan dapat terjawabnya masalah penelitian dan sekaligus tercapainya 

tujuan penellitian, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat: 

1.3.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan siswa untuk bisa 

berkomunikasi antar pribadi dengan menggunakan teknik bermain peran sehingga 

dapat memberikan manfaat bagi perkembangan sosial siswa khususnya 

meningkatkan komunikasi antar pribadi. 
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1.3.2 Manfaat Praktis 

1.3.2.1 Bagi Kepala Sekolah 

Secara praktis, kepala sekolah digunakan untuk menentukan kebijakan 

yang mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah 

dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana. 

1.3.2.2 Bagi Guru Kelas 

Secara praktis, agar termotivasi dalam bimbingan konseling di TK untuk 

membantu siswa mengembangkan komunikasi antar pribadi dan tidak 

menghambat proses pembelajaran siswa. 

1.3.2.3 Bagi Siswa 

Secara praktis, penelitian ini bagi siswa adalah siswa mampu peningkatkan 

komunikasi antar pribadi dan berani mengemukakan pendapat di depan kelas. 

1.3.2.4 Bagi Peneliti 

Secara praktis, penelitian ini bagi peneliti dapat membantu siswa dalam 

membantu dan membina siswa untuk peningkatkan komunikasi antar pribadi. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul “Peningkatkan Komunikasi Antar Pribadi melalui 

Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Bermain Peran di TK Pertiwi 

Bulungcangkring Jekulo Tahun 2018/2019”. Maka peneliti akan fokus pada 

pembahasan peningkatkan komunikasi antar pribadi dengan teknik bermain peran. 

1.5 Definisi Operasional  

Sesuai dengan judul penelitian “Peningkatkan Komunikasi Antar Pribadi 

melalui Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Bermain Peran di TK Pertiwi 
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Bulungcangkring Jekulo Tahun 2018/2019”. Maka definisi operasional dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1.5.1 Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi merupakan penyampaian informasi, ide atau gagasan  dari 

satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya komunikasi dilakukan secara verbal 

maupun nonverbal sehingga mudah dimengerti kedua belah pihak dari pemberi 

dan penerima. 

Komunikasi antar pribadi yaitu hubungan antara dua orang atau lebih yang 

memberikan informasi dan menerima informasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung, komunikasi antar pribadi sangat penting untuk anak usia dini, 

karena keseharian manusia tidak lepas dari komunikasi oleh karena itu anak 

sangat penting untuk mengenal diri sendiri dan di dalam perkembangan 

komunikasi melibatkan perkembangan sosial. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi 1. 

Kesuliatan mengkomunikasikan pikiran dan perasaan, 2. kurang berempati, 3. 

kesulitan dalam memberikan dukungan, 4. kurang dalam menyatakan sikap positif 

diri sendiri dan orang lain, 5. rendahnya kemampuan mendengarkan siswa, 6.  

kurang rasa berani dan percaya akan diri sendiridan orang lain, 7. cenderung 

menutup diri dengan lingkungan sekitar, 8. kurang sikap hangat saat berinteraksi, 

9. kurang bersikap asertif, 10. rendahnya orietasi kepada orang lain. Komunikasi 

antar pribadi akan terwujud apabila siswa aktif dan mengikuti dalam proses 

pembelajaran. 
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1.5.2 Layanan Penguasaan Konten dengan teknik bermain peran 

Layanan penguasan konten merupakan bantuan yang diberikan peneliti 

kepada individu (sendiri sendiri atau kelompok) untuk menguasai kemampuan 

atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi 

merupakan unit konten yang didalamnya terkandung fakta, data, konsep, proses 

hokum, aturan, nilai perpektif dan tindakan yang terkait di dalamnya. Layanan 

peguasaan konten membantu siswa untuk menguasai aspek-aspek konten secara 

tersinergikan, dengan penguasaan konten siswa dapat mengetahui kebutuhannya 

serta dapat mengenal dirinya sendiri, dan  menyelesaikan masalah yang 

dialaminya terutama masalah untuk peningkatkan kemampuan komunikasi antar 

pribadi.  

Pelajaran berdasarkan pengalaman yang menyenangkan dengan bermain 

peran (role playing), yakni salah satu bentuk permainan pendidikan yang 

digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku serta cara penguasaan 

bahan pembelajaran menggunakan imajinasi dan penghayatan siswa. Dengan 

metode bermain peran pembelajaran menggunakan permainan simulasi bermain 

peranan terstruktur.  

Permainan peranan dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk 

berfikir dan bertindak imajinatif serta penuh daya khayal yang erat hubungannya 

dengan perkembangan bahasa dan komunikasi anak.  Proses kemerdekaan anak 

akan memberi kemampuan lebih pada anak untuk mengembangkan fikirannya 

mendapatkan kesenangan dan kemenangan dari bentuk permainan tersebut. 
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Ambisi untuk memenangkan permainan tersebut akan memberikan nilai 

optimalisasi gerak dan usaha anak. 

Melalui layanan penguasaan konten dengan teknik bermain peran 

terstruktur, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya meningkatkan 

komunikasi antar pribadi, sehingga mereka dapat mengembangkan dirinya 

menjadi lebih baik. Dengan demikian, nantinya siswa dapat meningkatkan 

komunikasi antar pribadi tersebut dengan mendorong dirinya sendiri untuk 

menjadi siswa yang dapat berkomunikasi dengan baik di lingkungan sekolah 

maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti memberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik bermain peran. 

 

 

 

 


