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A B S T R A K 

Keterampilan sosial adalah sebuah keterampilan pada seseorang sehingga mampu beradaptasi dengan 

orang lain secara efektif. Anak yang cenderung pemalu akan merasa enggan untuk berinteraksi 

dengan orang lain sehingga kesempatan untuk melatih keterampilan sosialnya menjadi berkurang. 
Salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan sosial pada anak adalah dengan 

menghadapkannya langsung pada keadaan sosial. Berada dengan teman sebaya dapat membuat diri 

anak menjadi berkembang. Boneka tangan atau yang biasanya disebut puppet dipilih sebagai media 

terapi karena sesi terapi dinilai akan dapat lebih menyenangkan jika sehingga anak akan merasa 

nyaman dan tidak merasa terancam. Kegiatan dilanjutkan dengan roleplay, yaitu suatu cara penguasaan 
apa yang telah dipelajari disertai pengembangan dan penghayatan yang melibatkan emosional anak 

ke dalam situasi nyata. Penggabungan puppet show dan rolelplay ini diasumsikan menjadi kombinasi 

yang baik untuk meningkatkan keterampilan sosial anak, sehingga kedua kegiatan ini diaplikasikan ke 

dalam penelitian ini sebagai sebuah metode terapi.  
 

Kata kunci: keterampilan sosial, puppet show, role play 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Keterampilan sosial adalah sebuah keterampilan pada seseorang sehingga mampu beradaptasi dengan 

orang lain secara efektif dan mengindari perilaku yang dapat menghasilkan interaksi sosial yang negatif 
(Lucisano dkk dalam Azkiya, 2019). Keterampilan sosial juga diartikan sebagai fungsi kognitif spesifik, 

perilaku verbal dan non-verbal yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain 

(Coleman & Lindsay, 1992).  

 
Masa anak-anak usia sekolah dasar merupakan masa yang menyenangkan dan dipenuhi dengan dunia 

bermain. Hubungan dengan teman sebaya menjadi sangat penting bagi mereka untuk 

mengembangkan diri. Keterampilan sosial merupakan keterampilan positif yang dapat diterima dan 

bermanfaat bagi masyarakat sehingga mampu membantu anak dalam berinteraksi baik dengan orang 

lain di seituasi yang berbeda-beda. 
 

Jika keterampilan sosial anak tidak berkembang dapat menyebabkan isolasi, kesepian frustasi, depresi, 

kesulitan dalam membina hubungan dengan teman sebaya dan orang lain termasuk keluarga dan 

pendidik (Rashid, 2010; Segrin, 2000). Keterampilan sosial yang tidak berkembang biasanya dialami 
oleh anak yang memiliki sifat pemalu. Padahal bagi anak usia sekolah dasar, menjadi hal yang sangat 

merugikan jika mengalami kesulitan dalam membina hubungan dengan teman sebaya. Anak akan 

mengalami tekanan seperti yang disebutkan sebelumnya karena merasa terasingkan. Ketika anak 

tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan teman sebaya, maka akan berpengaruh pada 

akademisnya yang akan terhambat. 
 

Anak yang cenderung pemalu akan merasa enggan untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga 

kesempatan untuk melatih keterampilan sosialnya menjadi berkurang. Keterampilan sosial bukan 

hanya bagaimana anak dapat berbicara dengan orang lain, tetapi keseluruhan komunikasi baik verbal 
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maupun non-verbal yang ditunjukkan anak ketika berinteraksi. Misalnya meminta bantuan, 

meminjam, merespon keadaan teman yang sedang senang maupun sedih dan menunjukkan empatinya 

kepada sesama. Jadi sebenarnya, keterampilan sosial bisa dikembangkan dengan latihan dan 

pembiasaan. 
 

Salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan sosial pada anak adalah dengan 

memposisikannya langsung pada keadaan sosial. Namun, sebelumnya anak perlu dilatih dan dibekali 

pengalaman yang membuatnya tidak lagi enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Penggunaan 
media atau alat peraga menjadi alternatif yang sangat membantu, terutama untuk anak-anak yang 

bersifat cenderung pemalu. Boneka tangan atau yang biasanya disebut puppet dipilih sebagai media 

karena sesi terapi dinilai akan dapat lebih menyenangkan jika sehingga anak akan merasa nyaman dan 

tidak merasa terancam. 

 
Puppet show disajikan dengan menggerakkan puppet dan menyuarakan suara karakter sesuai dengan 

yang dipegang saat itu dengan terlebih dahulu menentukan nama. Dengan tema-tema tertentu 

penggunaan media puppet ini mampu meningkatkan keterampilan sosial pada anak (Kroflin, 2012). 

Ketika keterampilan sosial anak telah meningkat, anak mampu berbicara lebih berani, berekspresi 

dan dengan percaya diri membangun interaksi dengan orang lain mulai dari kalimat-kalimat 
sederhana. Penggunaan puppet ini merupakan sarana pembiasaan agar subjek dapat terlatih untuk 

melakukan interaksi sosial dan memahami apa saja yang mungkin terjadi pada saat berinteraksi. 

 

Penggunaan puppet bisa dihentikan ketika anak sudah mulai belajar dengan lebih baik tentang 
keterampilan sosial. Kegiatan bisa dilanjutkan dengan roleplay, yaitu suatu cara penguasaan apa yang 

telah dipelajari disertai pengembangan dan penghayatan yang melibatkan emosional anak ke dalam 

situasi nyata (Djamarah, 2000). Roleplay tidak lagi menggunakan puppet artinya, anak memainkan 

peran sesuai tema yang telah ditentukan dengan menggunakan seluruh fisik dan emosinya. 

Penggabungan puppet show dan rolelplay ini diasumsikan menjadi kombinasi yang baik untuk 
meningkatkan keterampilan sosial anak, sehingga kedua kegiatan ini diaplikasikan ke dalam penelitian 

ini sebagai sebuah metode terapi.  

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Keterampilan Sosial 

Menurut Coleman dan Lindsay (1992), keterampilan sosial merupakan fungsi kognitif spesifik, verbal 

dan non-verbal yang ditunukkan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Menurut Spence 

(2003), keterampilan sosial mencakup respon verbal dan non-verbal yang mempengaruhi persepsi 

dan respon dari orang lain selama melakukan interaksi sosial. Respon-respon tersebut mencakup 
kontak mata, ekspresi wajah dan gestur tubuh.  

Aspek keterampilan sosial menurut Elliot dan Gresham (1991) yaitu: 

1. Kerjasama (cooperation) adalah perilaku seperti menolong sesama, berbagi barang dengan 

teman sebaya dan setuju dengan aturan. 
2. Ketegasan (asserttion) adalah memulai sebuah perilaku misalnya menanyakan sebuah informasi 

dan merespon perilaku orang lain misalnya merespon teman sebaya yang sedih. 

3. Tanggungjawab (responsibility) adalah perilaku yang menunjukkan kemampuan untuk 

berkominkasi dengan orang dewasa dan perhatian dengan milik orang lain. 

4. Empati (emphaty) adalah perlikau yang menunjukkan perhatiannya kepada sesame. 
5. Kontrol diri (self control) adalah perilaku yang muncul di situasi konflik. 

 

Prinsip dasar dari keterampilan sosial, terkhusus usia anak-anak adalah: 

1. Social rules adalah ukuran umum kepatuhan anak terhadap aturan-aturan sosial dan kesopanan. 



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

486 
 

2. Likeability adalah ukuran anak dianggap terkenal atau tidak di kalangan teman sebayanya. 

3. Social ingenuousness adalah ukuran pemahaman interaksi sosial anak. 

 

Dari beberapa literature, Spence (2003) mengidentifikasi rendahnya keterampilan sosial 
berhubungan dengan beberapa psikopatologi seperti depresi, conduct disorders, fobia sosial, gejala 

autism dan asperger, serta skizofrenia pada onset awal.  

 

Puppet Show 
Terdapat nilai-nliai terkandung dalam puppet yang menjadi faktor pendukung meningkatnya 

keterampilan sosial pada anak, nilai-nilai tersebut antara lain (Kroflin, 2012) : a) melatih komunikasi 

verbal; b) membantu menumbuhkan kepercayaan diri pada anak-anak yang cenderung pemalu; c) 

melatih anak untuk memberikan respon terhadap suatu situasi; d) dapat digunakan dalam berbagai 

setting ; e) puppet bersifat relaxed, spontaneous, dan easier communication; f) dapat menjadi mediator 
komunikasi; dan g) bersifat sebagai teman bagi anak. 

 

Role Playing 

Metode bermain peran (role play) yang dikemukakan oleh Djamarah (2000) merupakan suatu cara 

penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan (keterlibatan emosional) anak 
didik ke dalam situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Pengembangan imajinasi dan penghayatan 

ini dilakukan dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Sehingga melalui role 

palying yang dilakukan anak didik, mereka akan mampu meresapi perolehannya. 

 
Metode role play dan sosiodrama sering disamakan padahal terdapat perbedaan pada titik tekan role 

play yang terletak pada penghayatan (keterlibatan emosional), sedangkan sosiodrama titik tekannya 

ialah dalam hal mendramatisasikan tingkah laku yang berhubungan dengan masalah sosial, sehingga 

dalam pelaksanaannya kedua metode ini dapat berjalan dalam waktu bersamaan dan silih berganti 

(Djamarah, 2000). 
 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan dengan menggunakan metode role playing, 

seperti: (1) menentukan topik; (2) menjelaskan mengenai konteks dari masalah kepada siswa; (3) 

menentukan pemeran; (4) menjelaskan tugas para penonton yang saat itu bertugas sebagai pengamat 
juga; (5) pembuatan lembar kerja (jika diperlukan); (6) latihan singkat dialog; (7) pelaksanaan 

permainan peran; dan (8) mengakhiri kegiatan bermain peran dengan evaluasi-diskusi tentang 

kegiatan. (Djamarah, 2000; Djamarah & Zain, 2010) 

 

Metode role playing memiliki beberapa pola yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Menurut 
Oemar Hamalik (2010) menjelaskan bahwa metode role playing memiliki tiga pola organisasi, antara 

lain: 

1. Role playing tunggal 

Jenis pola tunggal dalam metode role playing ini mayoritas siswa bertindak sebagai pengamat 
dalam suatu permainan yang sedang dipertunjukkan. Tujuan dari pola ini yaitu untuk 

membentuk sikap dan nilai para siswa. 

2. Role playing jamak 

Role playing pola jamak yaitu para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 

anggotanya sama dan disesuaikan dengan banyaknya peran yang dibutuhkan. Setiap peserta 
dalam kelompok tersebut memegang dan memainkan peran tertentu dalam kelompoknya. 

Tujuannya yaitu untuk mengembangkan sikap. 

3. Role playing dengan ulangan 

Pola terakhir dalam metode role playing yaitu pola dengan ulangan. Pola ini memberikan 

kesempatan kepada semua siswa untuk menjadi pemeran utama dalam suatu drama atau 
simulasi. Setiap siswa belajar untuk melakukan, mengamati, dan membandingkan perilaku yang 
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telah ditampilkan oleh pemeran sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan interaktif antar siswa. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pola yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
role playing dengan pola jamak. Dimana setiap siswa memiliki kesempatan kepada semua siswa untuk 

menjadi pemeran utama dalam suatu drama atau simulasi. Setiap siswa belajar untuk melakukan, 

mengamati, dan membandingkan perilaku yang telah ditampilkan oleh pemeran sebelumnya. 

Tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan siswa untuk berinteraksi. 
 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Desain Penelitian 

Penelitian Experimental Design ini menggunakan Quasi Experiment Design dengan jenis One Group Pre 

Test-Post Test dimana peneliti memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Pemberian pretest 
sebelum diberi perlakuan, hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. 

 

Subjek Penelitian 

Subjek berjumlah 4 orang yang berusia 10 tahun dan merupakan siswi SD kelas V. Penentuan subjek 
dilakukan melalui proses observasi ketika Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), wawancara dengan 

kepala sekolah dan wali kelas.  

 

Subjek A (F) merupakan siswa yang pintar dan memiliki nilai akademik yang tinggi. namun cenderung 
malu untuk berbicara. A hanya memiliki sedikit teman dekat. Di kelaspun A hanya berdiam diri di 

bangku paling belakang, baik ketika KBM maupun ketika jam kosong. 

 

Subjek B (I) juga merupakan siswa yang puntar dan rajin namun sama seperti sebelumnya, B tidak 

mau erbicara, bahkan ketika berbicara atau tertawa, B sering menutupi wajahnya. 
 

Subjek C (R) merupakan siswa pindahan dari Kalimantan, meskipun begitu C adalah orang Jawa asli. 

C merasa tidak percaya diri dalam melakukan apapun, baik dalam belajar maupun dalam bermain. C 

mengaku sedih karena sering dibicarakan oleh teman-temannya di kelas. Hal ini menambah 
ketidakpercayaan dirinya untuk terlibat aktif di kelas. R yang tidak percaya atas kemampuan dirinya 

sendiri, sering menyontek ketika mengerjakan tugas-tugas di kelas. Namun ketika keempat subjek 

dikumpulkan, C merasa nyaman sehingga bisa mengikuti kegiatan awal yang dilakukan dan paling 

banyak bicara.  

 
Subjek D (N) memiliki latar belakang keluarga yang kurang mendukungnya untuk berkembang baik 

akademik maupun non akademik. D sering dimarahi, diejek dan dipukul oleh ibunya, sedangkan sang 

ayah hanya bisa diam. Secara akademik, D memiliki kemampuan yang cukup. Hal ini terlihat ketika 

mengikuti salah satu permainan yaitu “jika-maka”, D membutuhkan waktu yang lama untuk membuat 
kalimat. 

 

Instrumen 

Instrumen yang digunakan adalah The Children’s Self-Report Social Skill Scale (CS), yang terdiri dari 21 

item untuk mengukur persepsi anak dalam melihat keterampilan sosialnya. Instrumen ini disusun 
berdasarkan tiga prinsip utama keterampilan sosial yaitu social rules, likeability dan social ingenuousness. 

CS merupakan skala dengan bentuk Likert dengan 5 rentang poin (1 = tidak pernah, 2 = jarang, 3 = 

terkadang, 4 = sering dan 5 selalu) (Danielson & Phelps, 2003). 
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Prosedur Intervensi 

Penelitian ini menggunakan dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, yang 

pertama kali dilakukan ialah observasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimana peneliti 

kemudian dapat menentukan subjek. Penentuan tersebut berdasarkan hasil wawancara pada wali 
kelas, subjek, dan teman subjek. Selanjutnya, yang dilakukan peneliti ialah menentukan problem dari 

setiap subjek terpilih dan menentukan intervensi yang sesuai yaitu puppet show dan role play. Pada 

tahap pelaksanaan, dilakukan 7 kali sesi dengan menggunakan alat, bahan, dan tema cerita yang 

berbeda. Dalam peragaan puppet show digunakan lima tema yang berbeda kemudian dilanjutkan 
dengan kegiatan role play menggunakan 6 kartu dengan tema yang berbeda. Sebelumnya, pada sesi 

pertama dan kedua peneliti memberikan contoh permainan puppet show terlebih dahulu dan 

pemberian dua kali ice breaking.  

 

Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis grafik yang menyajikan hasil. Pertama, 

evaluasi dibuat sehubungan dengan mutu desain. Kedua, dibuat untuk penilaian terhadap keefektifan 

perlakuan (intervensi). Jadi, kriteria utama efektifitas hasil eksperimen ini adalah signifikansi klinis 

(efek terapi), bukan pada signifikansi statistika. Analisis grafik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi, dimana setiap analisis memiliki 
komponen dalam menginterpretasikan hasil penelitian.  

 

 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Berikut adalah grafik perbedaan antara pre-test dan post-test dari keempat subjek dengan 

menggunakan skala CS: 

 

Tabel 1. Grafik hasil pre-post test skala CS 

 
 
Melihat hasil pre-test yang dicapai keempat siswi kelas 5 menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

mereka memiliki tingkat keterampilan sosial hampir sama rendahnya. Hal ini sesuai dengan hasil 

observasi dan wawancara yang telah dilakukan dimana keempat siswi tersebut terlihat cukup 
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pendiam dikelas dan diakui oleh mereka memiliki kesulitan untuk memulai berinteraksi dengan 

teman satu kelasnya. Berikut adalah hasil dari keseluruhan sesi terapi per subjek: 

 

Subjek A 
Ketika melakukan puppet show, subjek hanya mengalami sedikit peningkatan dari sesi per sesi. Mulai 

dari suara kecil, pergerakan tangan yang lemah hingga kebiasaannya tidak melihat orang yang sedang 

bicara dengannya. Meskipun begitu, di akhir sesi puppet show, subjek mampu melakukan diskusi 

dengan teman-temannya untuk menentukan tema cerita dan terlihat menikmati kegiatan yang 
dilakukan. Namun ketika roleplay yang dilakukan di kelas, subjek menolak untuk melakukannya 

bahkan ketika teman-teman yang lain sudah memintanya maju. Hingga akhir sesi roleplay, subjek tidak 

mengikutinya. 

Subjek B 

Saat sesi aswal puppet show, subjek sebenarnya memiliki ide-ide kalimat yang harus diucapkan, namun 
B hanya berbisik pada teman di sebelahnya atau berkata tapi dengan mulut tertutup. Di sesi-sesi 

selanjutnya, B tampak bosan dengan kegiatan ini namun, dengan motivasi yang diberikan oleh terapis, 

kemauan subjek muncul kembali apalagi ketika tema cerita boleh ditentukan sendiri oleh subjek. B 

bahkan bisa tertawa lepas ketika bermain. Saat roleplay, awalnya subjek menolak. Namun akhirnya 

dia meminta kepada terapis kalau dia mau bermain asalkan dia sendiri yang menentukan pasangannya. 
Awalnya klien terlihat malu dan tegang yang ditandai dengan suara yang kecil dan meremas roknya. 

Namun setelah diberi motivasi oleh terapis dan teman-temannya, klien mulai berani untuk melihat 

teman-temannya dan mulai memerankan perannya.  Saat melakukan role play klien mampu 

memerankan tokoh sesuai tema kartu dengan cukup baik dan ia lebih mampu berbicara dengan 
teman-temannya. 

Subjek C 

Sejak awal pertemuan, C adalah siswi yang riang, banyak bicara dan tertawa. C yang sering 

mengungkapkan ide-ide ketika teman-temannya (subjek lain) lama dalam menemukan ide. Sehingga 

dalam pelaksanaan sesi puppet show subjek mampu memainkan beberapa karakter dengan baik. 
Ketika sesi roleplay, C secara acak mendapatkan pasangan dengan seorang teman di kelasnya, dan 

teman-temannya yang lain menyoraki mereka berdua. Awalnya C terlihat ragu dan butuh waktu 

untuk memutuskan apakah dia maju atau tidak. Namun C dengan akhirnya berani maju dan 

memainkan peran sesuai kartu yang dipilihnya. 
Subjek D 

Pada sesi puppet show, subjek memerankan perannya dengan cukup baik. Ia mampu berinteraksi 

dengan karakter yang diperankan oleh hand puppet temannya. Meskipun disesi-sesi awal subjek masih 

terlihat malu, tanpa ekspresi, hingga bersuara kecil sekali untuk memainkannya hingga beberapa 

percakapan yang berlangsung hampir selalu diawali oleh terapis. Namun selanjutnya subjek terlihat 
santai hingga sesi akhir subjek terlihat menikmati perannya, hal tersebut ditandai dari sikap subjek 

yang mulai tertawa lepas. Klien menjadi berani dan lebih aktif dalam berinteraksi dengan temannya 

ditandai dari kesempatan untuk melakukan penentuan tema selanjutnya dimana ia bisa berperan 

seperti yang ia inginkan. Hal ini juga terjadi ketika roleplay di kelas, subjek berkali-kali ingin tampil 
dengan temannya di depan kelas. 

 

Follow Up 

Satu minggu setelah dilaksanakannya terapi bermain puppet dan role playing, keluarga subjek yang 

tinggal dengannya mengatakan bahwa subjek terlihat lebih percaya diri untuk memulai menyapa, 
berbicara dengan orang lain, dan lebih bisa mengekspresikan perasaannya. Meskipun awalnya subjek 

masih terlihat malu dan membutuhkan waktu yang agak lama sebelum memulai menyapa. 
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S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Berdasarkan hasil terapi bermain dengan teknik puppet dan roleplay, diperoleh perubahan perilaku 

pada para subjek. Perilaku yang awalnya cenderung pendiam, suka menyendiri, tidak bisa 

mengekspresikan emosi, dan adanya perasaan tidak percaya diri yang menyebabkan mereka 
mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Selain itu, para subjek lebih 

memilih untuk pergi keluar kelas sendiri ataupun berdua dengan teman dekatnya, duduk dan sibuk 

sendiri di kelas saat jam istirahat daripada bermain dan pergi ke kantin bersama teman kelasnya. 

Setelah diberikan terapi bermain, para subjek berubah menjadi lebih percaya diri untuk berinteraksi 
teman-temannya, lebih bisa menampilkan ekspresi tersenyum maupun tertawa, dan mau bergabung 

bersama dengan temannya serta memulai obrolan terlebih dahulu.  

 

Terapi bermain menggunakan media puppet dan roleplay dalam penelitian ini mampu meningkatkan 

keterampilan sosial anak. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun subjek mengaku 
senang bisa bermain dengan teman-temannya. Dari pengakuan tersebut, mengindikasikan bahwa 

klien menikmati perannya dan memperoleh pelajaran bahwa berinteraksi dengan orang lain adalah 

hal yang menyenangkan.  

 

Implikasi penelitian ini adalah guru dan orangtua diharapkan dapat menerapkan puppet show dan role 
play dalam media pembelajaran agar siswa menjadi lebih interaktif dalam proses pembelajaran. 

Sehingga siswa dapat menggunakan kemampuan secara lebih optimal seperti berani tampil, juga 

bekerjasama dalam kelompok secara lebih aktif. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan subjek lebih banyak dan menggunakan anak laki-laki. 
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