
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat di bidang 

teknologi dan informasi, perkembangan kejiwaan anak pun mengalami 

perubahan yang sangat perlu diperhatikan. Saat ini, bukan pemandangan yang 

asing lagi bila seorang anak tampak sangat asyik dengan “dunianya” ketika 

sudah di depan komputer untuk bermain game atau mengakses internet. 

Sementara bila ada tamu datang ke rumah, anak tersebut tampak acuh, tidak 

bisa menunjukkan sikap bagiamana sebuah hubungan sosial mesti dibangun 

dengan orang lain, atau bahkan menunjukkan sikap sebaliknya, yakni rasa tidak 

suka karena merasa keasyikannya telah terganggu dengan adanya orang lain 

(dalam Azzet, 2010, h.9).  

Selain itu, masalah lainnya adalah adanya tuntutan akademik yang 

membuat anak lebih fokus untuk meraih prestasi akademik sehingga 

kegiatannya lebih banyak dilakukan untuk mengejar prestasi tersebut. 

Akibatnya waktu anak sangat tersita karena setelah pulang sekolah, harus 

mengerjakan tugas dan mengikuti les berbagai mata pelajaran. Padatnya jadwal 

tersebut mengakibatkan anak tidak memiliki waktu bermain terutama bermain 

bersama teman-temannya, karena teman-teman tersebut juga memiliki 

kepadatan aktivitas dan waktu yang sama. Hal ini menjadi permasalahan 

tersendiri, karena masa kanak-kanak adalah masa yang tidak  
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boleh dihilangkan sama sekali dari dunia bermain. Apalagi berkumpul dan 

berinteraksi dengan teman-teman sepergaulannya, yang sudah barang tentu 

akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya sebagai bagian dari makhluk 

sosial (dalam Azzet, 2010, h.10-11).  

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan anak lebih 

berorientasi pada pencapaian prestasi akademik, akan tetapi aspek lainnya 

seperti perkembangan dan keterampilan sosialnya menjadi sangat tidak 

diperhatikan. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena aspek sosial juga sangat 

penting bagi kehidupan anak kelak. Seperti pendapat Azzet (2010, h.12), bahwa 

tidak sedikit ditemukan anak-anak yang memiliki prestasi kecerdasan 

intelektual, ternyata sama sekali tidak mempunyai kemampuan bila diminta 

berkiprah di organisasi sosial, seperti karang taruna, remaja masjid atau 

kelompok solidaritas tertentu. Inilah anak-anak yang cerdas secara intelektual, 

tetapi gagap dalam kehidupan sosialnya. Padahal, kelak ketika anak telah 

menyelesaikan masa belajarnya, tentu akan berinteraksi dengan orang lain, baik 

di lingkungan kerja maupun di masyarakat umum.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa aspek lain selain kecerdasan 

intelektual (seperti kecerdasan atau keterampilan sosial dan emosi), juga 

merupakan hal yang tidak boleh diabaikan untuk perkembangan anak secara 

utuh. Hal ini menunjukkan pula bahwa keterampilan sosial juga merupakan hal 

yang penting bagi anak. Alasan pentingnya perkembangan sosial dan 

keterampilan sosial pada anak-anak karena memiliki dampak positif bagi anak 

yang memiliki keterampilan sosial yang baik. Seperti pendapat Azzet (2010,  



  

  

3  

 

    

h. 12), seseorang yang memiliki kecerdasan sosial yang baik akan mempunyai 

banyak teman, pandai berkomunikasi, mudah beradaptasi dengan lingkungan 

sosial, dan hidupnya dapat bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri 

melainkan bagi orang lain. Beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa 

kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual ternyata 

lebih berpengaruh bagi kesuksesan anak dalam kehidupannya pada masa 

mendatang bila dibandingkan dengan kecerdasan intelektual.  

Pada penelitian ini akan meneliti keterampilan sosial pada anak usia 8 

tahun atau yang sedang menduduki kelas 3 sekolah dasar. Pada usia ini anak 

tersebut memasuki masa kanak-kanak menengah dan akhir. Santrock (2011,  

h.244) mengatakan bahwa pada masa kanak-kanak menengah dan akhir, 

anakanak menunjukkan perspective taking, kemampuan untuk mengasumsikan 

perspektif orang lain serta memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dalam 

pandangan Selman (dalam Santrock, 2011, h.24), sekitar usia 6-8 tahun, 

anakanak mulai memahami bahwa orang lain mungkin memiliki sebuah 

perspektif. Perspective taking dianggap sangat penting dalam kaitannya 

dengan, apakah anak-anak mengembangkan sikap dan perilaku prososial atau 

antisosial. Dalam istilah perilaku prososial, mengambil perspektif orang lain 

meningkatkan kemungkinan anak-anak untuk memahami dan bersimpati 

dengan orang lain ketika sedang menderita atau membutuhkan.  

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi alasan mengapa penelitian ini 

melibatkan subjek dengan usia 8 tahun, karena anak mulai memahami bahwa 

orang lain memiliki perspektif tersendiri. Hal ini berarti pula bahwa anak sudah 

mulai mengembangkan aspek empati pada keterampilan sosial. Kemampuan 
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empati tersebut penting karena akan menentukan apakah anak akan 

mengembangkan sikap dan perilaku prososial atau antisosial.  

Pada masa kanak-kanak, terdapat beberapa aspek perkembangan yang 

penting, salah satunya adalah perkembangan sosial. Sebagaimana pendapat 

Yusuf (2011, h.180), pada masa kanak-kanak, anak mulai memiliki 

kesanggupan menyesuaikan diri-sendiri kepada sikap yang kooperatif (bekerja 

sama) atau sosiosentris (mau memperhatikan kepentingan orang lain). Anak 

dapat berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebayanya, dan bertambah 

kuat keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok, dan merasa tidak 

senang apabila tidak diterima dalam kelompoknya.  

Jindrich (2005, h.14-15) mengatakan bahwa perkembangan sosial anak 

ditunjukkan dengan adanya anak-anak mengembangkan kemampuan untuk 

menghargai hak anak lain dan berempati terhadap anak lain. Anak-anak belajar 

bekerja sama dengan anak lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang 

damai.  

Berdasarkan uraian para tokoh di atas, menunjukkan bahwa diharapkan 

anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial karena akan berdampak 

positif bagi diri dan orang lain. Hal ini dikarenakan dengan adanya keterampilan 

sosial, anak-anak akan memiliki kemampuan menyesuaikan dirisendiri kepada 

sikap yang kooperatif (bekerja sama) atau sosiosentris (mau memperhatikan 

kepentingan orang lain). Selain itu, anak-anak memiliki kemampuan untuk 

menghargai hak anak lain dan berempati terhadap anak lain. Anak-anak belajar 

bekerja sama dengan anak lain dan menyelesaikan masalah dengan cara yang 
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damai. Manfaat lainnya adalah anak-anak yang memiliki keterampialn sosial 

lebih bersedia membantu individu lain.  

Harapan tersebut di atas tidak selamanya dapat terpenuhi pada 

anakanak, karena masih ada anak yang kurang memiliki keterampilan sosial 

sehingga terkesan acuh terhadap lingkungan sosialnya, dan enggan untuk 

terlibat dalam kegiatan bersama anak lain, bahkan sampai melakukan tindakan 

agresi atau antisosial, dan masalah perilaku lainnya. Sebagimana yang 

dikemukakan Lohey, dkk., (dalam Yanti, 2005, h.1), meskipun anak dengan 

masalah perilaku tidak selalu menjadi dewasa yang antisosial, namun sebagian 

besar di antara mereka setelah dewasa cenderung terlibat tindakan kriminal dan 

mengembangkan perilaku antisosial, serta bermasalah dengan obatobatan.  

Berdasarkan uraian di atas, rendahnya keterampilan sosial dapat 

memunculkan masalah tersendiri, seperti acuh terhadap lingkungan sosialnya, 

enggan untuk terlibat dalam kegiatan bersama anak lain, bahkan sampai 

melakukan tindakan agresi atau antisosial, dan masalah perilaku lainnya. Hal 

ini juga senada dengan pendapat Patterson dan Bank (dalam Yanti, 2005, h.2), 

bahwa rendahnya keterampilan sosial membuat anak kurang mampu menjalin 

interaksi secara efektif dengan lingkungannya, dan memilih tindakan agresi 

sebagai cara yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan sosial serta untuk 

mendapatkan apa yang anak inginkan. Akibatnya, anak tersebut sering ditolak 

oleh orang tua, teman sebaya, dan lingkungan.  

Permasalahan rendahnya keterampilan sosial juga ditemukan secara 

langsung oleh peneliti di lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil 

survei pada tanggal 15 September 2015 dan tanggal 26 September 2015, yang 
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menemukan bahwa ada beberapa anak yang cenderung acuh dan enggan untuk 

terlibat dalam kegiatan bersama dengan temannya. Anak tersebut kurang 

bersedia berbagi ketika bermain dengan temannya, terlihat egosentris karena 

maunya dimengerti oleh temannya, tetapi kurang bersedia untuk mengerti apa 

yang diinginkan oleh temannya. Selain itu, ketika terjadi masalah, anak tersebut 

cenderung untuk menyalahkan bahkan menyerang dengan membentak 

temannya.  

Keterampilan sosial merupakan kemampuan individu yang berbeda 

pada masing-masing orang yang akan menimbulkan akibat ketika berinteraksi 

dengan orang lain yang akhirnya sebagai bentuk suatu kesejahteraan sosial 

individu. Keterampilan sosial diartikan sebagai kemampuan untuk berinteraksi 

baik berupa perilaku positif maupun negatif dan perilaku tersebut akan 

mendapat reinforcement ataupun punisment dari pihak lain (Libet dan 

Lewinsohn, dalam Rai, 2015, h.62).  

Keterampilan Sosial (social skills) merupakan bagian penting dari 

kemampuan hidup manusia. Tanpa memiliki keterampilan sosial manusia tidak 

dapat berinteraksi dengan orang lain yang ada di lingkungannya karena 

keterampilan sosial dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat. Keterampilan 

sosial juga merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam 

satu konteks sosial, dengan suatu cara yang spesifik yang secara sosial dapat 

diterima atau dinilai, dan menguntungkan orang lain.  

Keterampilan sosial merupakan kemampuan individu dalam 

berinteraksi sosial dengan masyarakat di lingkungannya dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya untuk dapat diterima oleh teman sebaya baik sejenis 
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kelamin atau lawan jenis agar ia memperoleh rasa dibutuhkan dan rasa 

berharga.  Keterampilan sosial bukanlah kemampuan yang dibawa individu 

sejak lahir, tetapi diperoleh melalui proses belajar, baik belajar dari orangtua 

sebagai figur yang paling dekat dengan anak maupun belajar dari teman sebaya 

dan lingkungan masyarakat.   

Yanti (2005, h.10) mengutip berbagai pendapat tokoh dan mengatakan 

bahwa sebagai sebuah kemampuan yang diperoleh melalui proses belajar, maka 

perkembangan keterampilan sosial anak tergantung pada berbagai faktor, yaitu 

kondisi anak sendiri serta pengalaman interaksinya dengan lingkungan sebagai 

sarana dan media pembelajaran. Secara lebih terperinci, faktor-faktor tersebut 

adalah kondisi anak (temperamen anak, regulasi emosi, kemampuan sosial 

kognitif), dan interaksi anak dengan lingkungan.  

Beberapa faktor-faktor di atas memang sangat mempengaruhi 

keterampilan sosial, tetapi faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keterampilan sosial yaitu pengalaman interaksinya dengan lingkungan sebagai 

sarana dan media pembelajaran. Pembelajaran tersebut dapat diperoleh dari 

bermain pada masa kanak-kanak. Sebagaimana pendapat Perdani (2014, h.132) 

yang mengutip berbagai pendapat tokoh dan menyimpulkan bahwa bermain 

pada masa kanak-kanak merupakan kegiatan keseharian sebagai dasar 

pembelajaran yang dilakukan dengan serius oleh setiap anak secara alamiah 

mengenai diri sendiri dan lingkungannya, dan pekerjaan anak yang 

menunjukkan tingkah laku yang menyenangkan, dinamis, aktif, dan  

konstruktif.  
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Peneliti telah melakukan survei yang dilakukan pada tanggal 15 

September 2015 dan pada tanggal 26 September 2015 dan mendapatkan fakta 

bahwa anak-anak yang bermain lebih dapat berinteraksi dengan lebih baik. Hal 

ini menunjukkan mereka lebih berinteraksi dengan teman dan  cenderung 

keterampilannya baik. Sebaliknya mereka yang tidak menyukai permainan 

tradisional cenderung acuh dan kurang dapat berinteraksi dengan baik.  

Berdasarkan survei lanjutan yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 

November 2015 menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih menyukai 

permainan tradisional seperti bermain dakon cenderung untuk dapat 

bersosialisasi karena permainan tersebut biasanya dimainkan minimal 2 orang. 

Hal ini diketahui karena dakon merupakan permainan tradisional di mana harus 

ada minimal dua orang yang bermain dan ini dilakukan secara berkelompok 

sehingga dapat membangun hubungan sosial antara pemain  

tersebut.  

Dunia anak adalah dunia bermain, dalam kehidupan anak-anak, 

sebagian besar waktunya dihabiskan dengan aktivitas bermain. Filsuf Yunani, 

Plato, merupakan orang pertama yang menyadari dan melihat pentingnya nilai 

praktis dari bermain. Anak-anak akan lebih mudah mempelajari aritmatika 

melalui situasi bermain. Bermain dapat digunakan sebagai media untuk 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Istilah 

bermain diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

mempergunakan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan 

pengertian, memberikan informasi, memberikan kesenangan, dan dapat 

mengembangkan imajinasi anak.  
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Bermain merupakan salah satu kebutuhan penting bagi anak, dan orang 

tua harus menyadari itu, serta tidak melarang anak-anaknya untuk bermain. 

Orangtua justru harus mengarahkan serta memfasilitasi anaknya untuk bermain 

karena dengan bermain anak bisa belajar untuk beradaptasi, bersosialisasi, serta 

bisa bebas berekspresi. Bermain merupakan pengalaman belajar yang sangat 

berguna untuk anak, misalnya saja memperoleh pengalaman dalam membina 

hubungan dengan sesama teman, menambah aktif motorik, bahasa dan emosi 

serta menyalurkan perasaan-perasaan tertekan. Bermain merupakan cara anak 

mengekspresikan dirinya ke dunia luar mengingat kemampuan berbicara 

mereka belum sebaik orang dewasa.    

Bagi anak-anak, bermain merupakan hal yang sangat disenangi oleh 

anak-anak. Jika sudah mendengar kata bermain, maka tidak heran apabila anak-

anak tidak lagi segan untuk meninggalkan aktifitas rutin yang sedang 

dilakukannya untuk kegiatan bermain yang menjadi hobi anak-anak. Pada masa 

anak-anak bermain sangat diperlukan bagi keseharian sang anak. Bermain 

sebenarnya baik apabila hal yang dilakukan anak saat bermain adalah hal-hal 

yang cenderung bersifat positif. Sama halnya jika anak yang sedang bermain 

dengan teman sebayanya berkelompok, itu akan membuat anak cenderung 

nantinya bisa melakukan sosialisasi dengan orang lain dan mempunyai sebuah 

keterampilan yang baik untuk perkembangan masa anakanaknya. Namun, jika 

permainan yang dimainkan cenderung individual, hal ini bisa mendatangkan 

hal-hal yang kurang baik untuk masa perkembangan anak tersebut. Misalnya 

saja, jika anak lebih suka bermain permainan pada permainan modern yang 

tidak membutuhkan banyak komunikasi verbal atau sosialisasi dengan rekan 
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sebayanya, maka secara sadar atau tidaknya anak tersebut akan terbentuk 

kepribadian yang cenderung lebih pendiam, sulit berkomunikasi dengan sesama 

dan anak tersebut sulit untuk mempunyai keterampilan yang seharusnya ada 

dalam diri anak itu. Tetapi jika permainan tersebut adalah permainan tradisional 

yang melibatkan beberapa pihak seperti dakon, maka keterampilan sosial akan 

anak semakin meningkat.  

Manfaat dan pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak 

dikemukakan pula oleh Mutiah (dalam Nur, 2013, h.90), bahwa permainan dan 

bermain memiliki banyak fungsi bagi anak, khususnya dalam menstimulasi 

tumbuh-kembang, fungsi yang dimaksud antara lain sebagai sarana 

menumbuhkan kemampuan sosialisasi pada anak. Bermain memungkinkan 

anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang dapat mengajarkan 

anak untuk mengenal dan menghargai orang lain.  

Eliasa (dalam Nur, 2013, h.90) mengemukakan bahwa bermain juga 

dapat mengajari anak mengurangi egosentrisnya karena berusaha bersaing 

dengan jujur, sportif, tahu akan haknya dan peduli dengan hak orang lain, sarana 

belajar berkomunikasi dan berorganisasi.  

Bermain memiliki fungsi yang sangat luas bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak, baik secara fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, 

maupun psikomotorik. Perkembangan secara fisik, seperti keterampilan 

motorik kasar, menjadi lebih fleksibel dalam berlari, melompat, memanjat, 

berguling, berputar, dan lain sebagainya. Keterampilan motorik halusnya 

meningkat, pada saat anak menyentuh, meraba, memegang suatu benda (alat 

permainan), secara spontan hal ini akan mengantarkan anak dalam kesiapan 
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menggambar, mewarnai, memegang pensil atau krayon, menyuap makanan 

sendiri, mengikat tali sepatu dan lain-lain. Perkembangan kognitif, yaitu 

keterampilan anak dalam berfikir. Pada saat bermain dengan teman sebaya, 

anak akan belajar membangun pengetahuannya sendiri dari interaksi. Anakanak 

dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan pada saat bermain, sehingga 

anak dapat terlatih untuk berfikir logik. Bermain penting untuk Perkembangan 

bahasa anak. Pada saat anak bermain, ketika kemampuan kognitifnya tumbuh 

dan berkembang, anak mulai berfikir secara simbolik melalui pemerolehan dan 

penggunaan bahasa. Perkembangan psikologis yaitu pemahaman diri, ketika 

anak tumbuh secara kognitif dan fisik, ia akan mulai menyadari keberadaan 

dirinya. Dalam sosial emosional, yaitu kemampuan anak berbagi rasa, secara 

psikologis anak telah melewati masa-masa sulit (bereaksi dengan menangis) 

dan dapat menyampaikan pesan dan perasaannya, keinginannya, kemauannya 

dengan tepat. Dengan bermain anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitar, baik teman sebaya, ataupun orang dewasa. Keterampilan sosial ini akan 

terus bertambah ketika ia mulai berhubungan dengan lebih banyak orang lagi 

di lingkungan yang lebih luas (Khasanah, Prasetyo, dan Rakhmawati, 2011, 

h.94).  

Lebih lanjut, Khasanah, dkk., (2011, h.95) akan menguraikan 

masingmasing aspek perkembangan anak yang dapat ditumbuhkan melalui 

bermain:  

1. Perkembangan aspek fisik motorik anak melalui bermain  

Pada saat anak bermain, fisik motorik anak melakukan kegiatan 

yang dapat merangsang perkembangan motorik halus dan motorik kasar. 
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Anak juga mendapatkan sistem keseimbangan, misalnya pada saat anak 

melompat, atau berayun. Anak juga berkesempatan untuk melihat dari jarak 

jauh yang melibatkan koordinasi tangan dan mata. Bermain juga membuat 

anak merasa percaya diri, aman, yakin secara fisik.  

2. Perkembangan aspek kognitif anak melalui bermain  

Bermain adalah media penting dalam proses berfikir dalam 

memberikan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Anak akan 

terlatih menghadapi dan menciptakan situasi yang nyata melalui percobaan 

dan perencanaan. Pada saat anak membuat aturan bersama dengan 

temannya, maka pada saat itulah anak membangun pikiran abstraknya, 

sehingga anak akan mendapatkan ide-ide yang lebih kreativ. Dengan 

pengalaman pada saat bermain, anak juga akan membangun daya ingat 

mereka secara tajam. Hal ini pula akan mendorong terhadap  

perkembangan bahasa untul selanjutnya.  

3. Perkembangan aspek bahasa anak melalui bermain  

Anak memperoleh bahasa dengan berbagai cara yaitu dengan 

meniru, menyimak, mengekspresikan, dan juga melalui bermain. Pada saat 

bermain, anak menggunakan bahasanya dan mengkomunikasikan 

bahasanya secara efektif dengan orang lain. Anak akan menggunakan 

bahasanya untuk berkomunikasi dengan temannya ataupun sekedar 

menyatakan pikirannya, dan secara langsung pada saat itulah anak akan 

belajar bahasa. Interaksi anak dengan lingkungan sekitar pada saat bermain, 

membantu anak memperluas kosa kata dan memperoleh tata bahasa dalam 

penggunaannya secara tepat.  

4. Perkembangan aspek sosial anak melalui bermain  
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Kegiatan sosialisasi anak ketika bermain, anak akan berinterksi 

dengan orang lain, baik teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan. Pada 

saat itulah anak berkesempatan mengenal aturan sosial dan 

mempraktekkannya dalam interaksinya. Hal ini akan mendorong anak 

belajar menghadapi perasaan-perasaan dan perilaku teman mainnya. 

Mereka akan belajar berunding, menyelesaikan konflik, dan bahkan 

berkompetisi. Intinya, pada saat mereka bermain, mereka akan belajar hidup 

berdampingan dengan orang lain, dan mendorong munculnya persahabatan 

dengan teman sebaya.  

5. Perkembangan aspek emosional anak melalui bermain  

Bermain merupakan media ekspresi persaan dan ide-ide anak.  

Anak akan belajar menghadapi kehidupan nyata, dan mengatur emosi perasaanya 

pada saat bermain. Hal ini akan mendorong anak untuk memahami diri sendiri 

(self awareness).  

Hasil penelitian yang dilakukan Iswinarti (dalam Nur, 2013, h.92) pada 

30 anak usia Sekolah Dasar kelas III dan IV di Kabupaten Malang menunjukkan 

bahwa permainan tradisional Engklek memiliki nilai-nilai terapiutik dan 

bermanfaat dalam mengatasi permasalahan anak. Salah satu nilai tersebut 

adalah nilai sosial, yaitu anak belajar keterampilan sosial yang akan berguna 

untuk bekal dalam kehidupan nyata.  

Hasil penelitian lainnya ditemukan oleh Perdani (2014, h.135), yaitu 

keterampilan sosial anak di kelas B3 TK Nurul „Ain mengalami peningkatan 

setelah distimulus dengan menggunakan metode bermain permainan tradisional 

(Galasin, Kriim, dan Lompat Karung). Permainan tradisional cukup efektif 
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untuk dijadikan menu pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan sosial 

anak di kelas B3 TK Nurul „Ain. Permainan tradisional yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu galasin, kriim, dan lompat karung; memiliki karakteristik 

permainan yang mengasahdan mampu memberikan stimulus kepada siswa 

dalam interaksi teman sebaya berupa kebersamaan, berbagi, berkomunikasi, 

partisipasi aktif serta kemampuan beradaptasi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adistyasari (2013) menyatakan 

bahwa semakin baik kerja sama dalam bermain tetapi secara fisik tidak dalam 

dunia maya seperti dakon akan semakin meningkatkan keterampilan sosial 

seseorang. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ambaryani, Yustinus, Sujana, 

(2015, h.6) yang menemukan bahwa penerapan permainan tradisional terbukti 

lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis 

dalam skripsi yang bersangkutan dengan judul “Pengaruh permainan  

tradisional dakon terhadap keterampilan sosial pada anak”.   

Berdasarkan penjabaran serta fakta di atas maka peneliti ingin 

menegtahui apakah ada pengaruh permainan tradisional dakon terhadap 

keterampilan sosial pada anak?  

  

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

pengaruh permainan tradisional dakon terhadap keterampilan sosial pada anak.  

  

C. Manfaat Penelitian  
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1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan bidang psikologi perkembangan anak dan psikologi sosial 

dalam mencermati pengaruh bermain dakon terhadap keterampilan sosial 

pada anak.  

  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada :  

a. Orang tua : Agar lebih mengetahui apa saja dampak positif dari 

permainan tradisional sehingga dapat menjadi masukan dalam 

mengasuh anaknya.  

b. Guru : Agar lebih mengetahui apa saja dampak positif dari permainan 

tradisional sehingga dapat memasukkan permainan tradisional dakon ke 

dalam salah satu kurikulum pengembangan kepribadian siswa.  

  




