
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang memegang peranan penting dalam 

perkembangan bangsa dalam membentuk sumber daya manusia. Setiap anak 

berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. 

Beragamnya latar belakang siswa mendorong pemerintah untuk terus berusaha 

memenuhi kebutuhan para siswa di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan 

perkembangan pendidikan saat ini seperti, menyediakan sekolah dengan program 

akselerasi bagi anak yang memiliki keceradasan diatas rata-rata dan mengadakan 

program pendidikan sekolah inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus. Mereka 

masih memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. 

Anak berkebutuhan khusus ialah mereka yang memiliki suatu kekhusussan 

dan memerlukan perhatian yang lebih dalam proses belajarnya. Sehingga 

pemerintah mengadakan program sekolah inklusi, dimana anak yang normal 

belajar bersama dalam satu tempat dengan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan 

inklusi merupakan suatu sistem pendidikan yang mengikutsertakan anak 

berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler 

yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi 

menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana 

dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004 dalam Ilahi, 2013). 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN PERMAINAN... AMALIA FADHILAH SRI P



 2 
 

 
 

O‟Neil (1995, dalam Ilahi, 2013) menyatakan bahwa pendidikan inklusif 

sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan 

dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman seusianya. 

Melalui pendidikan insklusi, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya 

(normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Model pendidikan ini 

berupaya memberikan kesempatan belajar yang sama, dimana semua anak 

memiliki akses yang sama ke sumber-sumber belajar yang tersedia, dan sarana 

yang dibutuhkan tunanetra dapat terpenuhi dengan baik. Sekolah reguler dengan 

orientasi inklusi merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap 

diskriminatif, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang  

inklusif dan mencapai “pendidikan bagi semua” (education for all). 

 Proses belajar setiap anak akan berbeda antara satu dengan yang lain, hal 

ini tergantung dari bagaimana intelegensi yang dimiliki oleh setiap anak. 

Perbedaan intelegensi inilah yang dapat mempengaruhi proses anak dalam berfikir 

dan belajar. Semakin tinggi intelegnsi yang dimiliki oleh anak tersebut maka ia 

akan cepat dalam memproses informasi yang ia terima, dan sebaliknya ketika 

anak tersebut memiliki intelegensi yang rendah maka butuh waktu yang cukup 

lama dan berulang-ulang untuk memahami suatu informasi yang ia peroleh. 

Mulyadi (2010) menjelaskan bahwa definisi dari kesulitan belajar yaitu 

suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan 

tertentu untuk mencapai belajar. Kesulitan belajar memiliki beberapa pengertian 

yang dapat menggambarkan beberapa kesulitan belajar ialah learning disorder 

(ketergangguan belajar), learning disabilities (ketidakmampuan belajar), learning 
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disfunction (ketidakberfungsian belajar), under achiever (pencapaian rendah), dan 

slow learner (lambat belajar). Gejala ini akan nampak dalam aspek-aspek kognitif, 

motoris dan afektif, baik dalam proses belajar maupun hasil belajar yang dicapai. 

 Secara umum, mereka yang memiliki ketidakmampuan intelektual 

mengalami hambatan dalam bahasa. Hambatan dalam bahasa dapat terjadi karena 

perkembangannya lebih lamban atau mengalami kesulitan dalam penambahan 

atau penghilangan bagian kata sehingga pengertian menjadi samar atau kacau. 

Hambatan dalam bahasa ini akan berakibat pada kurangnya kemampuan untuk 

memahami petunjuk, komunikasi menjadi terhambat, tidak dapat 

mengekspresikan ide-ide, dan mendengarkan atau menyimak pembicaraan. 

Sehingga mereka yang mengalami ketidakmampuan intelektual menjadi agak 

„terbelakang‟ dalam bahasa (Purnamawati, 2008). Jika mereka memiliki hambatan 

dalam komunikasi, tidak dapat mengekspresikan ide-ide maka hal ini akan 

mempengaruhi bagaimana mereka melakukan sosialisasi dengan lingkungan 

disekelilingnya. Komunikasi merupakan kunci utama seseorang dalam melakukan 

sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya 

Penelitian Pujaningsih dkk (2002) yang dilakukan di kecamatan Berbah 

pada siswa bekesulitan belajar spesifik menemukan keragaman siswa didik 

berdasarkan permasalahan belajar yang dialami mereka di jenjang sekolah dasar. 

Terdapat 36% siswa yang mengalami masalah belajar dengan rincian 12% 

diantaranya slow learner, 16% berkesulitan belajar spesifik learning disability, 

dan 17% tunagrahita mental retarded. 
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 Berdasarkan data yang dimiliki oleh BP-DIKSUS (Balai Pengembangan 

Pendidikan Khusus) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengemukakan 

bahwa jumlah siswa inklusi pada jenjang SD merupakan jumlah terbanyak yakni 

6041 siswa, sedangkan pada jenjang SMP 1468 siswa, sedangkan pada jenjang 

SMA 189 siswa, dan pada jenjang TK tidak terdapat siswa inklusi. Sedangkan jika 

jumlah siswa inklusi menurut ketunaan siswa slow learner merupakan jumlah 

terbanyak dengan jumlah 4486 siswa. 

Suryani (2010) menyebutkan bahwa lamban belajar (slow learner) adalah 

anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan, sehingga proses belajarnya 

menjadi lamban. Tingkat kecerdasan mereka sedikit dibawah rata-rata dengan IQ 

antara 80-90. Kelambanan belajar mereka merata pada semua mata pelajaran. 

Slow learner berada diantara kategori kecerdasan rata-rata dan kategori mental 

retardation (tunagrahita). 

Berdasarkan data statistik yang diperoleh, angka lamban belajar (slow 

learner) mencapai angka tertinggi, sedangkan sekolah dasar SD merupakan 

jenjang pendidikan yang memiliki siswa inklusi terbanyak. Tingginya angka yang 

menunjukkan bahwa banyaknya siswa slow learner menunjukkan bahwa siswa 

slow learner masih sangat dekat dengan masyarakat baik secara kita sadari 

maupun tidak, namun labeling yang mereka terima pun tidak berhenti. Peneliti 

mendapatkan fakta dari penggalian data awal pada siswa slow learner dan mereka 

mengungkapkan bahwa terkadang mereka masih mendapatkan label sebagai siswa 

inklusi, meskipun landasan filosofis dari pendidikan inklusi merupakan kesetaraan 
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latar belakang. Adanya labeling yang mereka terima mengakibatkan bahwa 

terkadang mereka malu untuk mengakrabkan diri dengan lingkungannya. 

 Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan Ibu 

Kurnia selaku guru inklusi pada tanggal 18 April 2014, didapatkan data bahwa 

mereka para siswa inklusi biasanya hanya berkumpul bersama dengan siswa kelas 

inklusi. Setiap harinya mereka akan masuk kelas inklusi selama 45 menit. 

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti, ketika mereka 

dikumpulkan secara bersama di aula, mereka di panggil oleh siswa reguler sebagai 

siswa inklusi. Respon yang mereka tunjukkan beragam seperti marah, menolak, 

dan mengatakan bahwa mereka bukan siswa inklusi. 

 Pelabelan pada siswa inklusi dapat membuat anak berkebutuhan khusus 

merasa rendah diri dan tidak mau bekerjasama dengan alasan takut kurang 

dihargai ataupun dihina oleh sesama temannya yang memiliki fisik normal (Ilahi, 

2013). 

Terdapat beberapa program pendidikan yang disiapkan untuk siswa slow 

learner antara lain pemberian motivasi, perhatian pada setiap individu hal ini 

terkait dengan bagaimana kebutuhan setiap individu, kurikulum yang fleksibel, 

pemberian remedial dan pemberian konseling untuk pembangunan rasa percaya 

diri siswa slow learner. Adanya kegagalan akademik, penolakan dari anak-anak 

lain dapat menyebabkan anak menjadi gangguan perilaku (Chauhan, 2011). 

 Data lain yang didapatkan peneliti dari salah satu cerita siswa inklusi yang 

berinisial PA, sebelumnya ia bersekolah di sekolah reguler sebagai siswa reguler, 

disana ia memiliki banyak teman. Setelah ia pindah ke sekolah inklusi ini dan 
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menjadi siswa inklusi ia hanya memiliki sedikit teman. Data lain yang di dapatkan 

dari subjek lain KA adalah sesama anak inklusi mereka tidak dekat. Mereka tidak 

pernah bermain bersama. Mereka baru akan main baik dengan teman inklusi 

maupun reguler ketika mereka diajak bermain atau berkumpul bersama. 

 Purwandari (1994, dalam Suharmini 2001) mengungkapkan penyesuaian 

anak slow learner, yakni punya dorongan untuk berafiliasi atau menjalin 

hubungan persahabatan dengan teman dalam kelompoknya, namun terkadang 

kelompok kurang memberi peran yang berarti. Menyediri, anak slow learner 

merasa lebih aman dalam keadaan kesendirian karena tidak ada yang mengusik. 

Rendah diri, perasaan rendah diri dirasa karena sering tidak diterima oleh teman 

sebaya yang menyebabkan ia merasa tidak dihargai. mereka merasa gembira bila 

berada pada teman-temannya yang lebih kecil. Anak slow learner akan 

menunjukkan sikap sosial yang menyenangkan pada kelompok anak yang lebih 

kecil dan ia akan mendapat kepuasan pribadi. 

Masa anak-anak merupakan masa terpanjang dalam setiap siklus 

kehidupan manusia (Santrock, 2002). Pada masa anak-anak ini mereka akan 

menggali dan belajar melalui pengalaman-pengalaman baru yang mereka temukan 

dengan cara bermain. Perbedaan yang ada dalam diri setiap anak akan 

mempengaruhi bagaimana mereka belajar, memproses informasi yang mereka 

dapatkan, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. 

 Masa untuk bersosialisasi pada anak akan meningkat pada usia sekolah 

dasar, dimana peran teman sebaya dapat membantu dalam proses sosialisasi. Pada 

masa sekolah dasar lingkungan yang akan dihadapi anak akan jauh lebih luas dari 
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masa prasekolah. Pola permainan pun ikut berubah dari pola permainan individual 

menjadi permainan berkelompok. Menurut Hurlock (1980) pada saat anak-anak 

berada pada jenjang sekolah dasar, anak-anak berada pada masa anak-anak akhir 

dengan beberapa tugas perkembangan salah satunya ialah belajar menyesuaikan 

diri dengan teman-teman seusianya, mengembangkan sikap terhadap kelompok-

kelompok sosial. Pada masa kanak-kanak akhir pula anak-anak akan membuat 

sebuah geng untuk bermain. Ketika ia tidak diterima dalam kelompok bermainnya 

mungkin ia tidak akan diterima dalam lingkungan sosialnya untuk melakukan 

bermain bersama. Penerimaan sosial untuk anak akan sangat berpengaruh 

terhadap bagaimana kehidupan sosial anak selanjutnya. Penerimaan sosial yang 

akan diterima oleh anak akan dapat memepengaruhi bagaimana kepuasan terhadap 

diri. 

 Hal yang rawan dalam tahapan perkembangan pada masa akhir kanak-

kanak ialah masalah penyesuaian sosialnya, yang merupakan tugas perkembangan 

utama dalam periode ini. Anak yang tidak diterima oleh teman-teman sebaya 

dapat menjadi anak yang tidak puas terhadap diri sendiri, iri kepada teman-teman 

yang populer. Dampak yang akan terjadi di masa depan ialah menarik diri, 

membenci otoritas, depresi, egosentris (Hurlock, 1980). 

 Beberapa fakta yang diperoleh peneliti dilapangan berbanding terbalik 

dengan bagaimana seharusnya tugas-tugas perkembangan yang seharusnya 

mereka lalui sesuai dengan tahapan usia mereka. Proses sosialisasi mereka 

terhambat karena adanya perasaan malu dan minder untuk memulai suatu 

hubungan sosial dengan lingkungan, perasaan malu dan minder itu muncul karena 
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adanya labeling yang mereka terima sebagai siswa inklusi. Mereka merasa bahwa 

mereka dikotakkan meskipun mereka berada pada suatu tempat yang sama yakni 

Sekolah Dasar Negeri (SDN). 

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjarsari (2012) memperoleh hasil 

bahwa ketiga subjeknya yang merupakan siswa slow learner memiliki kekurangan 

dalam keterampilan sosialisasi. Mereka tidak memiliki teman sebaya di 

lingkungan rumah, menunjukkan sikap pasif di sekolah termasuk dalam proses 

belajar mengajar, dan lebih memilih berada di dalam rumah untuk melakukan 

aktivitas yang disukai. 

Permainan memiliki arti sebagai sarana mensosialisasi diri anak, artinya 

permainan digunakan sebagai sarana anak untuk membawa dirinya ke dalam 

masyarakat. Dalam situasi bermain anak akan dapat menunjukkan bakat, fantasi 

dan kecenderungannya. Melalui permainan anak akan diberikan kesempatan untuk 

mengenal aturan-aturan, mematuhi norma dan larangan, berlaku jujur, setia, dan 

sebagainya (Mutiah, 2010). 

Sepanjang masa kanak-kanak, bermain sangat mempengaruhi penyesuaian 

pribadi dan sosial anak. Pada saat bermain anak akan melakukan berbagai tahap 

untuk melakukan eksplorasi, mengembangkan kemampuan berbahasa, 

mengembangkan kemampuan kognitif, sosial dan emosionalnya. Pola permainan 

yang dapat mendukung perkembangan sosial anak ialah permainan yang 

bernuansa sosial yang dapat meningkatkan interaksi sosial anak (Hurlock, 1978). 

Maria Montesori (Zaman & Libertina, 2012) seorang tokoh pendidikan 

mengungkapkan bahwa pekerjaan anak-anak adalah bermain. Bermain merupakan 
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sarana uji coba pada diri anak untuk belajar berinteraksi. Dengan interaksi yang 

menyenangkan, anak mendapat kesempatan untuk mengembangkan berbagai 

kemampuan, menguji, bereksperimen dengan peran-peran yang ada, mengolah 

emosi, mengurangi ketegangan, mengembangkan kemampuan pengertian, melatih 

perangkat fisik, melatih motorik kasar dan motorik halus. 

Kemampuan anak bersosialisasi juga di dapat dari permainan yang 

melibatkan lebih dari satu orang pemain, anak menjadi terbiasa untuk menghargai 

temannya yang menjadi bagian dari permainan yang sedang dilakukan (Zaman & 

Libertina, 2012). 

Indonesia memiliki permainan yang bernuansa sosial, dimana dalam 

permainan tersebut melibatkan aspek komunikasi yang dapat meningkatkan 

interaksi sosial anak, permainan tersebut ialah permainan tradisional. Menurut 

Yunus (1981, dalam Seriati dan Hayati) permainan tradisional umumnya bersifat 

rekreatif karena banyak memerlukan kreasi anak. Permainan ini biasanya 

merekonstruksi berbagai kegiatan sosial dalam masyarakat, seperti pasar-pasaran, 

masak-masakan. Permainan tradisional merupakan bentuk aktivitas bermain anak-

anak yang melibatkan beberapa aspek perkembangan anak seperti kognisi, 

motorik, emosi, sosial, dan bahasa. Pada permainan tradisional ini bisa dilakukan 

oleh sedikitnya dua orang atau lebih sehingga dapat melibatkan interaksi sosial 

anak (Seriati dan Hayati). 

Pola permainan anak saat ini mulai bergeser dari permainan tradisional 

menjadi permainan modern. Permaian modern ialah permainan yang sering 

dimainkan oleh anak-anak secara individualis. Pola permainan yang berada di 
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dalam rumah tanpa melibatkan interaksi sosial memiliki beberapa nilai negatif 

antara lain anak akan menjadi individualis karena ia terbiasa bermain sendiri dan 

tidak melakukan hubungan sosial yang berarti dengan orang-orang disekitarnya. 

Sisi negatif lain yang dapat kita lihat ialah anak tidak dapat menyalurkan energi 

yang ia miliki dengan sempurna. Permainan yang memiliki pola permainan 

individualis tidak akan membantu anak untuk mengembangkan keterampilan 

sosialnya. Anak bisa menjadi pandai dan cerdas namun secara sosial kurang 

terasah (Seriati dan Hayati). 

Hal tersebut berbeda dengan beberapa manfaat yang dapat kita peroleh 

dari permainan tradisional. Achroni (2012) menyebutkan beberapa manfaat dari 

permainan tradisional yang dapat kita peroleh adalah dapat mengembangkan 

kecerdasan sosial dan emosional anak, sebagai media pembelajaran nilai-nilai, 

mengembangkan kemampuan motorik anak, mengoptimalkan kemampuan 

kognitif anak, melatih kreatifitas anak, dapat dimainkan lintas usia sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kemampuan sosial anak, dan memberikan 

kegembiraan dan keceriaan pada anak. Semakin terbatasnya ruang publik untuk 

bermain, semakin terbatasnya waktu yang dapat digunakan anak-anak untuk 

berkumpul bersama dan bermain bersama. Beberapa hal tersebut dapat 

mempengaruhi anak-anak zaman sekarang untuk jarang memainkan permainan 

tradisional. 

Data observasi awal yang peneliti dapatkan dari siswa-siswa kelas 5B 

disekolah SDN Ngagelrejo III ialah ketika jam istirahat mereka hanya 

menghabiskan seluruh waktu istirahat mereka hanya untuk njajan (beli makanan 
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kecil) tanpa bermain. Ketika mereka tidak njajan mereka menghabiskan waktu 

mereka hanya dengan mengobrol dengan temannya di kelas, hal ini berlaku untuk 

semua siswa baik siswa inklusi maupun sisiwa reguler. Ketika peneliti tanyakan 

kembali kepada mereka, memang benar itu adanya, selama jam istirahat mereka 

tidak pernah bermain. Dahulu ketika istirahat mereka habiskan dengan bermain 

kejar-kejaran atau berlarian, namun hal itu dilarang oleh sekolah sehingga mereka 

tidak bermain kembali. Ketika peneliti coba menanyakan mengenai permainan-

permainan tradisional mereka hanya tahu sebatas nama permainan itu tanpa 

pernah memainkan permainan-permainan tradisional tersebut.  

Keberadaan mereka yang bersekolah di sekolah inklusi yang secara konsep 

memiliki arti sekolah yang tidak membedakan siswa dari berbagai latarbelakang, 

pada kenyataannya labeling masih banyak mereka terima. Harapannya dengan 

adanya sekolah inklusi siswa berkebutuhan khusus dapat belajar dan bermain 

bersama dengan teman-teman sebayanya di sekolah reguler. Berdasarkan data-

data yang telah peneliti peroleh semakin kuatnya labeling yang mereka terima 

mereka akan merasa minder untuk mulai melakukan interaksi dengan 

lingkungannya. Labeling yang mereka terima akan memberikan dampak kepada 

mereka bahwa mereka akan merasa rendah diri. Hal ini bertolak belakang dengan 

bagaimana tugas perkembangan mereka yang harus mereka lalui, yakni 

membangun relasi dengan lingkungannya. Tugas perkembangan mereka saat ini 

yang terhambat memiliki kemungkinan akan terhambat pula tugas-tugas 

perkembangan mereka yang akan datang.  
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Bermain merupakan sarana sosialisasi yang menyenangkan dan cocok 

diberikan kepada anak-anak sesuai dunia mereka. Masa kanak-kanak akhir masa 

bermain masih tetap ada, namun tidak sebanyak ketika mereka masih berada pada 

masa kanak-kanak awal sehingga peneliti menggunakan media permainan sebagai 

sarana mereka untuk melakukan sosialisasi. Permainan tradisional merupakan 

permainan yang sering digunakan sebagai sarana sosialisasi karena melalui 

permainan ini mereka dapat bermain secara bersama dengan teman-temannya 

yang lain. Permainan tradisional yang digunakan dalam penelitian ini ialah petak 

umpet, benteng-bentengan, engkle, gobag sodor, lompat tali, dan kucing-

kucingan. Permainan yang memungkinkan mereka untuk melakukan sosialisasi 

ialah permainan dengan tema-tema sosial atau permainan yang dilakukan secara 

bersama-sama namun patut disayangkan permainan ini mulai ditinggalkan dengan 

semakin meluasnya permainan modern. Hal inilah yang digunakan peneliti untuk 

menyoroti suatu permasalahan. Bagaimana permainan tradisional dapat membantu 

siswa slow learner melakukan penyesuaian sosial ? Apakah melalui metode 

permainan tradisional siswa slow learner dapat menyelesaikan tugas 

perkembangannya dan melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya ? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal-hal yang mendasari peneliti untuk 

melakukan penelitian ini dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Tingginya angka siswa slow learner pada siswa inklusi tingkat sekolah 

dasar SD perlu mendapat perhatian khusus. Slow learner (lamban belajar) adalah 
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anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan, sehingga proses belajarnya 

menjadi lamban. Tingkat kecerdasan mereka sedikit dibawah rata-rata dengan IQ 

antara 80-90. Kelambanan belajar mereka merata pada semua mata pelajaran. 

Slow learner berada diantara kategori kecerdasan rata-rata dan kategori mental 

retardation (tunagrahita) (Suryani, 2010). Siswa slow learner mengalami 

hambatan dalam berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih 

lebih baik dibanding dengan tunagrahita, namun lebih lamban dibanding anak 

normal. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama dan berulang-ulang untuk 

dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik (Hermanto). 

 Hal yang tidak kalah pentingnya dan tidak dapat dipisahkan ialah 

kemampuan anak untuk bersosialisasi, melakukan penyesuaian sosial merupakan 

tugas perkembangan pada masa kanak-kanak yang harus mereka penuhi. Ketika 

mereka pada masa kanak-kanak telah mampu melakukan penyesuaian sosial 

dengan lingkungan sosial untuk melalui tahapan-tahapan berikutnya mereka tidak 

akan menemui kesulitan yang berarti dalam melaluinya. Kebutuhan anak untuk 

bersosialisasi pada masa ini mereka habiskan dengan bersosialisasi dengan teman-

teman sebayanya. Mereka akan menghabiskan waktu dengan bermain bersama. 

 Kemampuan anak untuk bersosialisasi juga di dapat dari permainan yang 

melibatkan lebih dari satu orang pemain. Anak akan menjadi terbiasa untuk 

menghargai temannya yang menjadi bagian dari permainan yang sedang di 

lakukan (Zaman & Libertina, 2012). 

 Pada sekolah dasar siswa mulai berinteraksi lebih banyak dengan orang 

lain dibandingkan ketika berada di lingkungan keluarga. Pola permainan yang 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN PERMAINAN... AMALIA FADHILAH SRI P



 14 
 

 
 

mereka lakukan pun mulai bergeser dari pola permainan individual menjadi pola 

permainan yang dilakukan secara berkelompok. Melalui bermain anak akan 

menjalin hubungan sosial, belajar menampilkan emosi yang diterima 

lingkungannya dan juga belajar bersosialisasi maupun menyesuaikan diri dalam 

lingkungan sekolah (Djannah & Ismiyati, 2012). 

 Pada masa usia kanak-kanak akhir waktu bermain lebih sedikit dibanding 

pada masa usia kanak-kanak awal, namun pentingnya bermain bagi 

perkembangan fisik, sosial dan emosi anak, maka anak masih perlu diberi waktu 

untuk bermain. Lever (Hurlock, 1980) menyatakan bahwa selama bermain anak 

mengembangkan berbagai keterampilan sosial sehingga memungkinkannya untuk 

menikmati keanggotaan kelompok dalam bermain. Saat bermain dengan temannya 

anak mulai belajar memahami sudut pandang orang lain. 

 Indonesia memiliki permainan yang memiliki suasana permainan sosial 

yakni permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang 

diperoleh secara turun temurun yang saat ini keberadaannya sudah mulai 

tersisihkan oleh keberadaan permainan yang lebih modern. Menurut James 

Danandjaja (Achroni, 2012) permainan tradisional merupakan salah satu bentuk 

yang berupa permainan anak-anak, yang beredar secara lisan di antara anggota 

kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun-temurun, serta banyak 

mempunyai variasi. 

Beberapa manfaat dari permainan tradisional yang dapat kita peroleh 

adalah dapat mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak, sebagai 

media pembelajaran nilai-nilai, mengembangkan kemampuan motorik anak, 
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mengoptimalkan kemampuan kognitif anak, melatih kreatifitas anak, dapat 

dimainkan lintas usia sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan 

kemampuan sosial anak, dan memberikan kegembiraan dan keceriaan pada anak 

(Achroni, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Siswanti, dan Widodo mengenai 

pengaruh permainan tradisional terhadap kompetensi interpersonal dengan teman 

sebaya pada siswa SD menghasilkan bahwa perbedaan kompetensi interpersonal 

terjadi lebih tinggi pada subjek kelompok eksperimen, dimana kelompok 

eksperimen adalah kelompok yang diberi perlakukan berupa permainan-

permainan tradisional. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pemberian batasan masalah pada penelitian ini berupaya untuk 

menetapkan batas-batas permasalahan penelitian dengan jelas, sehingga dapat 

menghindari pembahasan masalah yang menyimpang dari permasalahan 

penelitian. Berikut merupakan batasan masalah pada penelitian ini : 

 

1.3.1  Penyesuaian Sosial  

 Penyesuaian sosial merupakan cara yang dilakukan individu dalam 

usaha menyelaraskan kebutuhan internal dengan kebutuhan eksternal, 

yang tercermin dalam kemampuan untuk menjalin relasi dengan orang 

lain, berpartisipasi dalam pergaulan, menunjukkan minat serta 

menunjukkan kepuasan dalam beraktivitas. 
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1.3.2  Pemberian Permainan Tradisional 

 Pemberian permainan tradisional ini akan terjadi ketika mereka 

melakukan permainan yang berasal dari suatu daerah yang merupakan 

warisan budaya dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Dalam 

setiap permainan tradisional terdapat nilai-nilai luhur yang ingin 

disampaikan melalui metode bermain. Permainan tradisional akan 

dimainkan sedikitnya oleh 2 orang dan dapat dimainkan secara 

berkelompok. Permainan tradisional yang akan digunakan ada beberapa 

permainan yakni benteng-bentengan, dobag sodor, lompat tali, engkle, 

petak umpet,dan kucing-kucingan. 

1.3.3  Siswa slow learner tingkat Sekolah Dasar 

Siswa slow learner tingkat Sekolah Dasar pada penelitian ini 

merupakan subjek penelitian yang memiliki IQ pada rentang 80-90 

dengan usia yang berada pada rentang 7-12 tahun. peneliti 

memfokuskan untuk menggunakan siswa pada kelas V SD yang berada 

pada usia 11-12 tahun. 

 

I.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

yang ditujukan peneliti ialah sebagai berikut : 

“Apakah ada pengaruh pemberian permainan tradisional terhadap penyesuaian 

sosial siswa slow learner ?” 
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I.5 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh 

yang signifikan antara pemberian permainan tradisional terhadap penyesuaian 

sosial siswa siswa slow learner. 

I.6 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan dijalankan terdapat beberapa manfaat yang 

dapat diberikan oleh peneliti, yakni : 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan para 

akademis-akademisi mengenai teori-teori penyesuaian sosial anak siswa 

slow learner dan lebih memahami bagaimana karakteristik siswa slow 

learner. Diharapkan para akademisi lebih memahami mengenai konsep 

dan dampak dari permainan tradisional. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pengembangan baru mengenai ilmu 

psikologi yang telah ada. 

b. Manfaat Praktis 

Pada penelitian kali ini peneliti ingin melihat bagaimana 

penyesuaian sosial siswa slow learner pada tingkat sekolah dasar. 

Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan para guru dan lebih 

peka mengenai tugas perkembangan yang harus di lalui oleh anak. Selain 

itu guru dan orang tua lebih mengerti mengenai manfaat maupun makna 

yang terkandung dalam permainan tradisional terhadap penyesuaian sosial 
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siswa slow learner. Serta orang tua dan guru dapat mewariskan permainan 

tradisional terhadap siswa slow learner dengan berbagai manfaat 

permainan tradisional terutama untuk penyesuaian sosial siswa slow 

learner. 
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