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ABSTRAK

Kemampuan sosial emosional adalah kecakapan dalam bentuk sikap, perilaku
dan kepercayaan diri anak dalam berinteraksi dengan teman maupun dengan orang
lain. Kemampuan sosial emosional anak di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram
masih belum berkembang. Hal tersebut ditemukan pada saat pembelajaran anak
kurang berinteraksi dengan teman maupun guru, anak terlihat diam, cepat marah dan
kurang sabar ketika mengantri mengambil alat tulis. Rumusan masalah pada
penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional
melalui permainan tradisional dengklek pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Bhineka
SKB Kota Mataram tahun 2016/2017. Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan
kemampuan sosial emosional melalui permainan tradisional dengklek pada anak usia
5-6 tahun di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram tahun 2016/2017. Jenis penelitian
ini adalah penelitian pengembangan, dengan dua tahap pengembangan yang masing-
masing pengembangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan analisi
pengembangan. Faktor yang diteliti adalah kegiatan guru dan anak dengan jumlah
anak 12 orang usia 5-6 tahun. Metode dalam pengumpulan data yaitu metode
observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sosial emosional masih
belum berkembang dan perlu di tingkatkan dimana pada tahap pengembangan I baru
mencapai nilai rata-rata 57,1% dan pada tahap pengembangan II nilai rata-rata
kemampuan sosial emosional anak di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram meningkat
mencapai 87,8% dan mencapai kriteria baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa kemampuan sosial emosional anak dapat dikembangkan melalui
langkag-langkah yang tepat dalam permainan tradisional dengklek seperti
menjelaskan cara dan aturan main yang tepat, membagi anak menjadi 2 kelompok,
mengamati anak saat bermain, mengulang kegiatan dan melakukan diskusi dan
evaluasi.

_________________________________________________________________
Kata kunci : Sosial Emosional, Permainan Dengklek
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I. PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan dan

pengasuhan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun,

meskipun sesungguhnya akan lebih optimal lagi apabila ditujukan kepada anak

sejak dalam kandungan hingga usia 8 tahun. Pendidikan bagi anak usia dini

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan pekembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuannya adalah membantu

mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan fisik, intlektual,

sosialemosional, moral dan agama secara optimal dalam lingkungan pendidikan

yang kondusif, demokratis dan kompetitif.

Uyoh Sadulloh, dkk : 2011 mengungkapkan bahwa masa pendidikan anak

memerlukan waktu yang lama karena disamping anak harus dapat

mempertahankan hidupnya dalam arti lahir, ia juga harus memiliki bekal yang

berkaitan dengan moral, memiliki pengetahuan, kemampuan sosial emosional

dan keterampilan lainnya yang diperlukan untuk hidup. Oleh karena itu anak

memerlukan bantuan, tuntunan pelayanan, dorongan dari orang lain demi

mempertahankan hidup dengan belajar setahap demi setahap untuk memperoleh

bekal nilai-nilai moral, memiliki kepandaian dan keterampilan, serta

pembentukan sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri

yang semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama.
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Banyak hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan berkembangan anak

salah satunya dengan kemampuan sosial emosional. Perkembangan sosial dan

emosional merupakan dua aspek yang berlainan, namun dalam kenyataannya

satu sama lain saling mempengaruhi. Perkembangan sosial sangat erat

hubungannya dengan perkembangan emosional, walaupun masing-masing ada

kekhususannya.

Hurlock (1978:250) mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan

perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial.

“sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai atau

harapan sosial. Menurut Muhibin (1999:35) mengatakan bahwa perkembangan

sosial merupakan proses pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat),

yakni pribadi dalam keluarga, budaya, dan seterusnya. (Ali Nugraha, dkk : 2011)

Novan (2014:20-21) mendeskripsikan perkembangan sosial anak usia dini

dapat didefinisikan dengan berbagai perubahan terkait dengan kemampuan anak

usia 0-6 tahun dalam menjalin relasi dengan dirinya sendiri maupun dengan

orang lain untuk mendapatkan keinginan. Sedangkan emosi dapat diartikan

sebagai perasaan individu, baik berupa perasaan positif maupun berupa perasaan

negatif sebagai respons terhadap suatu keadaan yang melingkupinya akibat dari

adanya hubungan antara dirinya dengan individu lainnya dan dengan suatu

kelompok. Menurut Sukmadinata (2003: 80) memberikan definisi emosi sebagai

perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas  yang relatif tinggi

dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Dalam kaitannya dengan proses
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sosial, emosi dapat muncul sebagai akibat adanya hubungan atau interaksi sosial

antara individu, kelompok atau masyarakat.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan sosial emosional anak

salah satunya  seperti permainan tradisional “dengklek “. Hasil penelitian

Iswinarti (2010:9) bahwa permainan tradisional dengklek memiliki nilai-nilai

terapi dan bermanfaat dalam mengatasi permasalahn anak. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional

dengklek meliputa hal-hal berikut. (a) niali deteksi dini untuk mengetahui anak

yang mempunyai masalah . (b) nilai untuk perkembangan fisik dan berinteraksi

dengan temannya. Aktifitas berinteraksi meliputi rasa senang dan nyaman yang

dirasakan saat bermain yang dapat memacu anak menampilkan emosi-emosi

yang positif, seperti cinta, senang, gembira dan lainnya, yang mana emosi-emosi

positif tersebut sangat penting untuk dimiliki anak untuk dapat mencapai

perkembangan sosial-emosi yang maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di PAUD Bhineka

SKB Kota Mataram bahwa ada beberapa permasalahan yang ditemukan salah

satunya adalah rendahnya kemampuan sosial emosional yang dimiliki anak. Dari

data awal yang diperoleh oleh peneliti pada anak kelompok B, bahwa hampir

76% anak yang kemampuan sosial emosionalnya masih belum berkembang. Hal

tersebut ditemukan pada saat pembelajaran anak kurang berinteraksi dengan

teman maupun guru, anak terlihat diam, anak tidak bisa mengendalikan

emosinya, cepat marah bila di ejek teman dan kurang memiliki rasa sabar ketika
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mengantri mengambil alat tulis,  selain itu pada pelaksanaan senam setiap pagi

anak terlihat kurang bersemangat.

Rendahnya kemampuan sosial emosional anak disebabkan oleh

pembelajaran yang kurang atraktif (menyenangkan), pembelajaran yang

monoton dan media pembelajaran yang hanya menggunakan media yang itu-itu

saja dan jumlahnya sedikit serta tidak adanya permainan tradisional yang dapat

meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. sehingga hal inilah yang

menyebabkan anak merasa jenuh dan bosan serta merasa kurang tertarik untuk

mengikuti kegiatan sehingga kemampuan sosial emosional anak menjadi kurang.

Melihat masalah yang dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk

menggunakan permainan tradisional dengklek dalam mengembangkan sosial

emosional anak dengan judul “Mengembangkan Kemampuan Sosial

Emosional melalui Permainan Tradisional Dengklek Pada Anak Usia 5-6

Tahun di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram Tahun 2016”.

II. METODE PENELITIAN

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah  di PAUD Bhineka SKB

Kota Mataram. Subyek penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun yang

berjumlah 12 anak yang terdiri dari 5 anak perempuan dan 7 anak laki-laki.

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil yaitu pada tanggal 18 Juli

s/d 07 Agustus Tahun 2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bersifat

kolaboratif yaitu penelitian bekerjasama dengan guru sebagai pendamping atau
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tempat peneliti untuk berkonsultasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan

dikembangkan oleh peneliti. Penelitia ini menggunakan 2 siklus. Bagian utama

dari setiap siklus adalah perencanaan, adapun perencanaannya antara lain,

membuat Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), menyiapkan Rencana Kegiatan

Harian (RKH), membentuk kelompok, membuat lembar kerja anak, dan

instrumen penilaian. Selanjutnya tahap pelaksanaan tindakan, merupakan upaya

yang dilakukan untuk perbaikan atau peningkatan yang diinginkan. Kemudian

tahap observasi dan evaluasi yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan

bersama dengan pelaksanaan tindakan, dan tahap terakhir adalah refleksi,

peneliti dan guru dapat melakukn perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang

terjadi.

III. HASIL PENELITIAN
1. Tahap Pengembangan I
a) Indikator kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun yang belum

berkembang di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram

Indikator yang belum berkembang adalah indikator A yaitu mengenal

dan merasakan emosi sendiri dengan deskriptor mengungkapkan emosi

marah sebanyak 5 anak (MN, KS, IM, RF dan AN). Indikator B yaitu

mengenanl pengaruh perasaan terhadap tindakan sebanyak 9  anak (KS, YL

AD, RZ, KL, IM, RF, RV & FD). Indikator C yaitu bersikap toleran dan

mampu mengelola amarah secara lebih baik dengan deskriptor

mengendalikan perilaku agresif dan menahan emosi marah  sebanyak 5 anak

(YL, KL, IM, RV & FD). Indikator E yaitu mampu memusatkan perhatian

pada kegiatan dengan deskriptor menegur teman sebanyak 5 anak (AD, KL,
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AR, RF & AN). Indikator G yaitu mampu mendengarkan orang lain dengan

deskriptor menerima kritikan jika melakuka kesalahan sebanyak 5 anak (YL,

A, RF, AN & FD). Indikator J yaitu tidak memilih-milih teman dalam

bermain dengan deskriptor menerima teman dalam bermain sebanyak 5 anak

(YL, KL, IM, AR, & AN) , bermain dengan semua teman sebanyak 7 anak

(YL, KL, IM, AR, RF, RV & FD)  dan memotivasi teman untuk bermain

bersama sebanyak 9 anak (MN, KS, KL, RZ, IM, AR, RF, RV & FD).

b) Indikator kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun yang sedang

berkembang di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram

Indikator yang sedang berkembang adalah indikator A yaitu mengenal

dan merasakan emosi sendiri dengan deskriptor mengungkapkan emosi

senang sebanyak 8 anak (MN, KS, YL, AD, RZ, IM, AN, & FD). Indikator

C yaitu bersikap toleran dan mampu mengelola amarah secara lebih baik

dengan deskriptor mau berbagi dengan teman sebanyak 8 anak anak (KS,

YL, RZ, KL, IM, RF, AN, & FD). Indikator D yaitu  memiliki rasa tanggung

jawab dengan deskriptor menyelesaikan tugas tepat waktu sebanyak 9 anak

(MN, YL, RZ, KL,IM, AR, RF, RV & FD) dan membereskan permainan

setelah selesai bermain sebanyak 11 anak anak (MN, KS, AD, RZ, KL, IM,

AR, RF, AN, RV & FD). Indikator E yaitu mampu memusatkan perhatian

pada kegiatan dengan deskriptor memusatkan perhatian berjumlah 9 anak

anak (KS, AD, RZ, KL, IM, AR, RF, AN, & RV). Indikator F yaitu

memiliki sikap empati atau kepekaan terhadap perasaan orang lain dengan

deskriptor anak mau memberi maaf sebanyak 8 anak (KS, YL, AD, RZ, KL,
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IM, AR, AN & RV) dan meminta maaf sebanyak 9 anak (KS, YL, RZ, KL,

IM, AR, AN & RV). Indikator G yaitu mampu mendengarkan orang lain

dengan deskriptor mendengarkan penjelasan dan pendapat orang lain

sebanyak 9 anak (MN, KS, YL, RZ, KL, RF, AN, RV & FD) dan menerima

kritikan jika melakuka kesalahan sebanyak 8 anak (MN, KS, RZ, KL, IM,

AR, & RV). Indikator H yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan

orang lain dengan deskriptor mampu mengungkapkan keinginan sebanyak 9

anak (MN, YL, AD, RZ, KL, AR, RF, RV & FD} dan deskriptor memberi

dan menjawab salam sebanyak 8 anak (MN, KS, YL, RZ, AR, RF, AN, RV

& FD). Indikator I yaitu bersikap sportif dengan deskriptor menyepakati dan

mengikuti aturan main sebanyak 9 anak (MN, KS, YL, AD, RZ, IM, RF &

RV) dan menerima kekalahan dengan lapang dada sebanyak 8 anak (MN,

KS, YL, AD, RZ, IM, RF & RV).

c) Indikator kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun yang

berkembang di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pengembangan I ini terdapat

semua indikator tidak ada yang berkembang disebabkan oleh beberapa

faktor seperti penjelasan guru yang tidak maksimal, tempat kurang strategis,

waktu bermain belum cukup dan media permainan yang kurang menarik

sehingga anak kurang bersemangat dalam bermain dengklek.
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Tabel 4.2
Rekapitulasi Jumlah Skor yang Diperoleh Anak

pada Tahap Pengembangan I

No Nama
Perlakuan I Perlakuan II Perlakuan III

Skor Persentase Skor persentase Skor persentase

1 MN 40 53,3% 43 57,3% 42 56%

2 KS 37 49,3% 45 60% 46 61,3%

3 YL 35 46,7% 38 50,7% 40 53,3%

4 AD 38 50,7% 45 60% 44 58,7%

5 RZ 39 52% 42 56% 46 61,3%

6 KL 38 50,7% 42 56% 43 57,3%

7 IM 36 48% 40 53,3% 39 52%

8 AR 40 53,3% 43 57,3% 44 58,7%

9 RF 36 48% 36 48% 39 52%

10 AN 34 45,3% 39 52% 47 62,7%

11 RV 37 49,3% 41 54,7% 44 58,7%

12 FD 37 49,3% 44 58,7% 40 53,3%

Jumlah 447 596% 498 664% 514 685,3%

Nilai rata-

rata
49,7% 55,3% 57,1%

Berdasarkan hasil pengamatan dalam mengembangkan kemampuan

sosial emosional anak melalui perkainan tradisional dengklek pada tahap

pengembangan I ini, bahwa pada saat kegiatan bermain telihat bahwa rata-

rata anak menunjukkan semangat dan aktif dalam bermain. Namun pada

tahap pengembangan I ini ada beberapa anak masih kurang dalam

menggunakan kata dalam berkomunikasi saat bermain, belum mampu

mengekspresikan emosi melalui tindakan, belum mampu membereskan

permainan setelah selesai bermain, belum mampu dalam memberi dan
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meminta maaf, belum mampu menenangkan teman yang sedang marah,

belum mampu mengikuti seluruh aturan main karena anak masih kurang

dalam memusatkan perhatiannya pada saat guru menjelaskan aturan main,

masih memilih- milih teman bermain dan kurangnya memotivasi temannya

untuk bermain bersama karena masih kental dengan gang mainnya.

Pada tahap pengembangan I ini ada beberapa hal yang belum

terlaksana dengan baik yang akan diperbaiki pada tahap pengembangan II

yaitu:

1. Guru kurang menjelaskan aturan dalam bermain sehingga pada saat

main anak sesuka hatinya main tanpa tau turan dalam permainan.

2. Waktu yang ditentukan untuk bermain kurang tepat

3. Media yang digunakan guru dalam bermain dengklek yaitu bentuk

katuk kurang menarik minat anak.

4. Setting kegiatan yang ditentukan kurang terlaksana dengan baik

karena situasi dan kondisi halaman sekolah masih kotor karena lagi

tahap renofasi.

5. Penjelasan guru kurang menarik pada saat membuka pngetahuan anak

tentang permainan dengklek.

Adapun beberapa hal yang dilakukan pada pengembangan II sebagai

solusi plaksanaan tahap pengembangan I yang belum terlaksana dengan

maksimal yaitu:

1. Menerangkan dengan lebih maksimal tentang aturan bermain dengklek

sehingga pelaksanaan permainan dapat berlangsung dengan baik
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2. Menyeting waktu bermain agar permainan dapat berjalan dengan

optimal

3. Menyiapkan media yang lebih menaruk bagi anak agar anak lebih

memperhatikan guru seperti membuat katuk dari pecahan genteng

yang di bentu segitiga, lingkaran dan kotak, membuatkan papan nama

sesuai dengan nama anak dengan warna yang berbeda.

4. Menyiapkan tempat yang layak untuk bermain seperti membersihkan

halaman sebelum dijadikan tempat bermain.

5. Sebelum memulai permainan atau ketika pemanasan guru mengajak

anak untuk menirukan gerkan permainan dengklek secara bersama-

sama untuk melatih keseimbangan seperti mengangkat satu kaki

selama 5-10 detik atau lompat-lompat di tempat dengan satu dan dua

kaki.

2. Tahap Pengembangan II
a) Indikator kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun yang belum

berkembang di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahap pengembangan

II ini bahwa semua indikator kemampuan sosial emosional anak usia 5-6

tahun tidak ada yang belum berkembang disebabkan oleh kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada tahap pengembangan I seperti kurang dalam

menjelaskan aturan main, tempat kurang strategis, waktu bermain yang tidak

cukup dan media yang kurang menarik. Semua kekurangan-kekurangan

tersebut sudah diperbaiki pada tahap pengembangan II.
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b) Indikator kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun yang sedang

berkembang di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram

Indikator yang sedang berkembang adalah indikator A yaitu mengenal

dan merasakan emosi sendiri dengan deskriptor mengungkapkan emosi

marah sebanyak 8 orang anak (MN, KS, AD, RZ, KL, AR, RF, RV & FD).

Indikator B yaitu mengenal pengaruh perasaan terhadap tindakan sebanyak 7

anak (KS, YL, RZ, KL, RF, RV & FD). Indikator H yaitu memiliki

kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dengan deskriptor mampu

mengungkapkan keinginannya dan deskriptor menenangkan teman yang

sedang marah sebanyak 7 anak (YL, AD, KL, IM, AR, RF & RV). Indikator

J yaitu tidak memilih-milih teman dalam bermain dengan deskriptor

memotivasi teman untuk bermain bersama sebanyak 9 anak (KS, YL, RZ,

KL, IM, AR, RF, RV & FD).

c) Indikator kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun yang

berkembang di PAUD Bhineka SKB Kota Mataram

Indikator yang sedang berkembang adalah indikator A yaitu mengenal

dan merasakan emosi sendiri dengan deskriptor mengungkapkan emosi

senang sebanyak 9 orang anak (MN, KS, YL, AD, RZ, AR, RF, AN, RV &

FD). Indikator C yaitu bersikap toleran dan mampu mengelola amarah

secara lebih baik dengan deskriptor mau berbagi dengan teman sebanyak 8

anak (KL, YL, AD, RZ, AR, RF, RV & FD}, dan menahan emosi marah

tanpa berkelahi  sebanyak 7 anak (MN, KS, AD, KL, AR, RF & RV).

Indikator D yaitu  memiliki rasa tanggung jawab dengan deskriptor
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menyelesaikan tugas tepat waktu sebanyak 7 anak (MN, KS, YL, AD KL,

AN & FD) dan membereskan permainan setelah selesai bermain sebanyak 8

anak (MN, KS, AD, KL, AR, RF, RV & FD). Indikator F yaitu  memiliki

sikap empati atau kepekaan terhadap perasaan orang lain dengan deskriptor

anak mau memberi dan meminta maaf sebanyak 11 anak (MN. KL, AD, YL,

RZ, KS, AR, RF, AN, RV & FD). Indikator G yaitu mampu mendengarkan

orang lain dengan deskriptor mendengarkan penjelasan guru dan menerima

kritikan jika melakuka kesalahan sebanyak 8 anak (MN. KL, , YL, IM, KS,

AR, RF, & RV) . Indikator H yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi

dengan orang lain dengan deskriptor memberi dan menjawab salam

sebanyak 12 anak (MN. KL, AD, YL, RZ, IM,  KS, AR, RF, AN, RV &

FD). Indikator I yaitu bersikap sportif dengan deskriptor menyepakati aturan

main sebanyak 10 anak (MN. KL, AD, YL, RZ, KS, AR, RF, RV & FD) dan

menerima kekalahan dengan lapang dada sebanyak 12 anak (MN. KL, AD,

YL, RZ, IM, KS, AR, RF, AN, RV & FD). Indikator J yaitu tidak memilih-

milih teman dalam bermain dengan deskriptor menerima teman dalam

bermain sebanyak 9 anak (IM, AD, YL, RZ, KS, AR, RF, AN & RV ).
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Tabel 4.4
Rekapitulasi Jumlah Skor yang Diperoleh Anak

pada Tahap Pengembangan II

No Nama
Perlakuan I Perlakuan II Perlakuan III

Skor Persentase Skor persentase Skor persentase

1 MN 50 66,7% 52 69,3% 66 88%

2 KS 48 64% 63 84% 68 90,7%

3 YL 45 60% 57 76% 67 89,3%

4 AD 50 66,7% 62 82,7% 71 94,7%

5 RZ 51 68% 50 66,7% 63 84%

6 KL 48 64% 57 76% 65 86,7%

7 IM 44 58,7% 49 65,3% 58 77,3%

8 AR 50 66,7% 54 72% 68 90,7%

9 RF 46 61,3% 56 74,7% 67 89,3%

10 AN 53 70,7% 51 68% 65 86,7%

11 RV 50 66,7% 56 74,7% 68 90,7%

12 FD 50 66,7% 51 68% 64 85,7%

Jumlah 585 780% 658 877,3% 790 1053,3

Nilai rata-

rata
65% 73,1% 87,8%

Proses pembelajaran pada tahap pengembangan II sudah berjalan

dengan optimal. Proses pembelajaran pada tahap pengembangan II ini

merupakan pembelajran yang lebih baik dari tahap pengembangan I. Hal

ini disebabkan karena kekurangan-kekurangan pada pertemuan

sebelumnya sudah diperbaiki pada tahap pengembangan II sehingga

pelaksanaannya berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil pengamatan

dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional anak melalui
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permainan tradisional dengklek pada tahap pengembangan II ini

mengalami peningkatan secara optimal.

IV. PEMBAHASAN

Pada tahap pengembangan I hasil penerapan permainan tradisional dengklek

untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak masih rendah yaitu

dengan persentase 57,1 %. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan pada tahap

pengembangan selanjutnya dengan cara:

a. Memberikan stimulasi dengan baik yaitu dengan memberikan papan nama yang

ditempelkan di dada terbuat dari kertas warna warni agar menarik minat anak

dalam bermain dengklek dan membentuk media atau katuk yang terbuat dari

pecahan genteng dengan berbagai bentuk geometri seperti persegi, lingkaran

dan segitiga.

b. Menyeting tempat bermain dengan lebih maksimal agar anak merasa nyaman

dan fokus dalam menerima penjelasan mengenai aturan dalam bermain

dengklek.

Kemudian pada tahap pengembangan II pelaksanaan penerapan permainan

tradisional dengklek untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional

mengalami peningkatan yaitu dengan persentase 87,8%. Proses pembelajaran

pada tahap pengembangan II ini merupakan pembelajaran yang lebih baik

diandingkan dengan tahap pengembangan I. Hal ini disebabkan karena

kekurangan-kekurangan pada tahap pertemuan sebelumnya sudah diperbaiki

pada tahap pengembangan II ini sehingga pelaksanaannya berjalan dengan
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sangat baik. Dari hasil observasi dan evaluasi siswa mengalami peningkatan

pada tiap-tiap pengembangan.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa dengan kegiatan permainan

tradisional dengklek dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional anak

usia 5-6 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor yang dicapai pada tahap

pengembangan I sebesar 57,1% ketahap pengembangan II meningkat sebesar

87,8%. Peningkatan yang terjadi dari tahap pengembangan I ke tahap

pengembangan II yaitu sebesar 30,7%. Capaian yang dimiliki oleh anak seperti:

mengenal dan merasakn emosi sendiri, mau berbagi dengan teman, memiliki

rasa tanggung jawab dalam bermain, memiliki sikap empati, mendengarkan

penjelasan guru, bersikap sportif dan tidak memilih-milih teman dalam

bermain.

Jadi pengembangan sosial emosional anak dapat meningkat dengan maksimal

apabila penerapan permainan tradisional dengklek dapat dilakukan degan tepat

yaitu dengn cara:

1. Memperkenalkan permainan yang akan dimainkan kepada anak yaitu

permainan dengklek dengan memperlihatkan gambar dari permainan

dengklek untuk membangun pengalaman anak yang pernah dilihatnya.

2. Membagi anak menjadi 2 kelompok dengna masing-masing kelompo

berjumlah 6 orang pemain.

3. Memberitahukan kepada anak cara atau langkah-langkah dalam bermain

dengklek seperti:
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a. Melakukan hompimpa untuk menentukan siapa pemain pertama, kedua,

ketiga dan seterusnya.

b. Melakukan permainan dengklek sesuai aturan yang sudah disepakati

dalam permainan dengklek.

c. Tidak boleh melakukan permianan sebelum pemain yang main

melakukan kesalahan.

d. Jika ada teman yang salah melempar katuk maka pemain yang lain tidak

boleh saling sorak dan harus diberi motivasi agar anak tetap bermain

dengan semangat.

4. Mengamati perkembangan anak selama kegiatan berlangsung.

5. Melakukan pengulangan terhadap kegiatan yang pernah dilakukan

6. Melakukan diskusi dan evaluasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan permainan tradisional dengklek dapat mengembangkan

kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di PAUD Bhineka SKB Kota

Mataram Tahun 2016-2017.

1. Meningkatkan perkembangan kemampuan sosial emosional melalui kegiatan

permainan tradisional dengklek dengan menggunakan persyaratan

permainan yang sesuai dengan indikator perkembangan yang dicapai.

Persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan dalam kegiatan bermain

dengklek seperti: (a) Memperkenalkan permainan yang akan dimainkan

kepada anak yaitu permainan dengklek dengan memperlihatkan gambar dari
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permainan dengklek untuk membangun pengalaman anak yang pernah

dilihatnya. (b) Membagi anak menjadi 2 kelompok dengna masing-masing

kelompo berjumlah 6 orang pemain. (c) Memberitahukan kepada anak cara

atau langkah-langkah dalam bermain dengklek. (d) Mengamati

perkembangan anak selama kegiatan berlangsung. (e) Melakukan

pengulangan terhadap kegiatan yang pernah dilakukan. (f) Melakukan

diskusi dan evaluasi.

2. Peningkatan perkembangan kemampuan sosial emosional anak melalui

kegiatan permainan dengklek yang dicapai berdasarkan penelitian dengan 2

tahap pengembangan dimana setiap tahap pengembangan terdapat tiga kali

perlakuan dan mengalami peningkatan setiap tahapannya. Hal ini dapat

dilihat dari hasil persentase disetiap pengembangannya yaitu pada tahap

pengembangan I perlakuan pertama mencapai 49,7%, perlakuan kedua

mencapi 55,3% dan perlakuan ketiga mencapai 57,1% sedangkan pada tahap

pengembangan II perlakuan pertama mencapai 65%, perlakuan kedua

mencapai 73,1% dan perlakuan ketiga mencapai 87,8%.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas,

maka dapat disarankan kepada:

1. Guru

Diharapkan mengetahui tahapan perkembangan kemampuan sosial

emosional anak dengna indikator sebagai berikut: mengenal dan merasakan

emosi sendiri, mengenal pengaruh perasaan melalui tindakan, bersikap
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toleran dan mampu mengelola amarah secara lebih baik, memiliki rasa

tanggung jawab, mampu memusatkan perhatian pada kegiatan, memiliki

sikap empati atau kepekaan terhadap perasaan orang lain, mampu

mendengarkan orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi denga orang

lain, bersikap sportif dalam bermain dan tidak memilih-milih teman dalam

bermain. Agar dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional anak

guru melaksanakan tahapan pengembangan diantaranya: membuat

kesepakatan main sebelum melaksanakan permainan, memberikan

kesempatan kepada anak untuk memilih kelompok dalam bermain,

membimbing anak dalam bermain, memberikan motivasi kepada anak. guru

dapat menerapkan dan membangun kembali permainan tradisional dengklek

yang lebih kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan sosial

emosional anak.

2. Lembaga

Hasil penelitian ini dapat ditindak lanjuti dan sebagai bahan masukan

agar selalu memberikan motivasi serta menfasilitasi guru dalam upaya

mengembangkan kemampuan sosial emosional anak melalui kegiatan

permainan tradisional.
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