
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini 

     1. Pengertian Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini  

                   Pengertian pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang 

berbeda, pertumbuhan merupakan perubahan ukuran dari bentuk atau anggota 

tubuh (bertambahnya materi tubuh) yang di amati melalui penimbangan berat 

badan atau pengukuran tinggi anak, sedangkan perkembangan adalah 

perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu 

dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit 

misalnya kecerdasan, sikap, tingkah laku dan sebagainya. 

                  Pendapat Hurlock dalam Pramita, (2010: 30) perkembangan adalah 

serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses pematangan 

dan pengalaman yang berproses secara kualitatif.                 

                  Menurut Patmonodewo (1995: 32) anak adalah mahluk sosial mereka 

membutuhkan sosialisasi dengan teman sebayanya. Mereka akan sangat senang 

jika diminta untuk bekerjasama dalam membuat rencana dan menyelesaikan 

pekerjaanya. Mereka secara bersama saling memberi semangat, anak 

membangun konsep diri melalui interaksi sosial disekolah. Ia akan membangun 

kepuasan melalui penghargaan diri ketika diberikan kesempatan untuk 

bekerjasama dengan temannya. Untuk itu pembelajaran dilakukan dalam 
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membantu perkembangan penghargaan diri dengan cara menyatukan strategi 

pembelajaran sosial seperti bekerjasama, simulasi guru dari teman sebaya, dan 

pembelajaran silang usia. Masalah sosial emosional yang sering muncul pada 

anak usia sekolah antara lain rasa cemas yang berkepanjangan atau takut yang 

tidak sesuai dengan kenyataan, kecenderungan depresi, permulaan dari sikap 

apatis dan menghindar dari orang-orang di lingkungannya, sikap yang 

bermusuhan terhadap anak dan orang lain, gangguan tidur, gelisah, mengigau, 

mimpi buruk dan nafsu makan menurun. 

           Menurut Reni H, dkk, ( 2004: 23) bahwa hubungan sosial dapat di amati 

dalam kegagalan anak untuk terikat dalam kegiatan kusus/ gagal berinteraksi 

dengan individu lain (anoccupied behavior) contohnya mungkin mereka jalan 

berkeliling ruangan atau diam, duduk, sambil memandangi ruangan,  

            Ada Lima bentuk kegiatan bermain diantaranya: Solitary play ( bermain 

sendiri atau anak asyik dengan mainan yang ada dipegang dan dibawanya 

sendiri, begitupun dengan anak lainya tidak ada komunikasi meskipun satu 

ruangan), Onlooker behavior (melihat tapi tidak terlibat atau melihat anak lain 

dalam permainan yang sama tapi tidak membuat pendekatan sosial), Parallel 

play (bermain berdampingan, mereka tidak berbicara banyak satu sama lain),  

Assosiative play (bermain bersama, bisa berbagi objek dan berbicara sedikit 

dengan anak lain), Cooperative play (aktif berkordinasi dalam permainan, 

bertukar mainan, mengambil peran tertentu dan memelihara interaksi yang 

sedang berlangsung, contohnya dalam bermain “rumah-rumahan “ anak banyak 

berbagi peran seperti peran sebagai ibu, ayah dan anak.   
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          Hurlock dalam Djaali (2007: 48-49) berpendapat bahwa perkembangan 

sosial yaitu kemampuan seseorang dalam bersikap, berperilaku dalam 

berinteraksi dengan unsur sosial di masyarakat, hal ini banyak dipengaruhi oleh 

sifat pribadi individu yang ekstrovert mudah memahami orang lain dan 

introvert  yang sukar bergaul, saran  dalam mengatasi emosi yaitu dengan cara 

menyibukan diri, mengembangkan rasa humor, sekalipun menertawakan diri 

sendiri, atau menangis untuk membantu pelampiasan emosi. 

               Emosi mempengaruhi interaksi sosial, setiap emosi yang menyenangkan 

maupun tidak menyenangkan, mendorong interaksi sosial, melalui emosi anak 

belajar cara mengubah perilaku agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan 

dan ukuran sosial, reaksi terhadap rangsangan yang kuat akan berkesan 

menyenangkan dan tidak menyenangkan yang biasanya di ekspresikan dengan 

cara menangis, bersuara keras, pindah posisi, tertawa dan sebagainya. 

                Menurut Bruno dalam Syah (2009: 74) perkembangan sosial merupakan 

proses pembentukan sosial (social self), yakni pribadi dalam keluarga budaya, 

bangsa, dan negara, sejak usia dini anak di belajarkan untuk mempunyai jiwa 

pribadi sosial agar dapat berdampingan dengan orang lain dan lingkungan 

sekitar dari kelompok kehidupan masyarakat yang terkecil sampai pada dunia 

sosial tingkat dunia internasional  

                Sukmadinata (2003: 80-84) menjelaskan bahwa emosi adalah perpaduan 

dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relative tinggi dan 

menimbulkan suatu gejolak suasana batin, dengan ciri pengalaman emosional 
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bersifat pribadi, adanya perubahan aspek jasmaniah, kadang di ekspresikan 

dalam perilaku dan sebagai motif, dalam perkembangan emosi terdapat pola-

pola ekspresi dan pengendalian emosi karena pengaruh kebudayaan 

                  Ada beberapa macam emosi antara lain takut, cemas dan khawatir 

yang berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu, marah dan 

permusuhan merupakan suatu perasaan yang dihayati oleh seseorang atau 

kelompok yang cenderung bersifat menyerang, rasa bersalah dan rasa duka 

karena kegagalanatau kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan yang 

berkenaan dengan norma. 

            Dodge dalam Reni, dkk, (2004: 10.3-10.17) memberi penjelasan bahwa 

perkembangan sosial emosional merupakan proses ketika anak memperlajari 

nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat. Anak yang berkembang 

dengan baik dalam aspek-aspek Sosial Emosionalnya akan memiliki kualitas 

diri yang positif, situasi yang sama dapat memberikan reaksi yang berbeda bagi 

dirinya dan orang lain. 

           Terdapat tiga tujuan perkembangan sosial emosional yaitu: mencapai 

self of self atau pemahaman diri dalam berhubungan dengan orang lain, 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri yang meliputi kemampuan untuk 

mengikuti aturan dan rutinitas, menghargai orang lain dan mengambil inisiatif, 

menampilkan perilaku sosial, seperti empati, berbagi dan menunggu giliran.  

               Eisenberg dalam JW Santrock (2007: 9) berpendapat pengaturan emosi 

selama masa kanak-kanak berasal dari sumber daya eksternal keinternal 
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contuhnya pada bayi tergantung sumber daya orang tuanya, stategi kognitif 

yaitu untuk pengaturan tentang emosi tentang berfikir positif tentang suatu 

situasi, rangsangan emosi, atau mengontrol rangsangan emosinya, memilih dan 

mengatur konteks dan hubungan, seiring dengan bertambahnya  usia, akan 

dapat memilih dan mengatur situasi dan hubungan sosial sehingga mengurangi 

emosi negatif, coping terhadap stress, dengan bertambahnya usia akan lebih 

mampu mengembangkan strategi coping stress lebih baik. 

                  Suyadi (2010: 109) berpendapat bahwa perkembangan sosial 

emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika 

berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari  seluruh manusia didunia ini terutama  

dari anak usia dini tidak akan lepas dari perbedaan, di tuntut untuk berani dan 

mampu menghadapi perbedaan dalam kehidupan sosial ini baik antar individu 

maupun kelompok, dan proses ini berlangsung terus menerus sampai bisa di 

terima oleh masyarakat sosialnya.  

                 Dengan memotivasi membuat anak merasakan ke puasan sejati yang 

lebih besar dari keberhasilan sendiri. Sehingga banyak ahli kecerdasan yang 

mengakui bahwa faktor terbesar keberhasilan seseorang ditentukan dari 

kecerdasan emosinya. Bagian terpenting dari emosi tersebut adalah motivasi 

diri yang menumbuhkan sikap optimisme, antusiasme, percaya diri dan tidak 

mudah menyerah.  

                 Motivasi akan muncul jika ada “motif-nya”. Motif tersebut bisa berupa 

cita-cita, harapan atau keinginan tertentu. Hal ini bisa ditanamkan melalui 

pembacaan atau menceritakan kisah orang-orang besar dunia yang mencapai 
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kesuksesannya secara gemilang, atau sesering mungkin mengikuti acara lomba 

anak-anak dan memberikan hadiah bila menang. 

                 Kesimpulnya bahwa perkembangan sosial merupakan tingkat jalinan 

interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, 

hingga masyarakat secara luas, sedangkan perkembangan emosional 

merupakan luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain,  

Perkembangan sosial emosional merupakan kepekaan anak untuk memahami 

perasaan orang lain, ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, di 

lingkungan dimana ia tinggal, dengan siapa, apa yang harus dilakukan dan 

bagaimana bersikap yang berlangsung terus menerus sehingga berhasil 

menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh orang lain  disekitarnya.  

2. Komponen Pengembangan kemampuan Sosial Emosional 

             Komponen pengembangan kemampuan sosial emosional dalam 

pendidikan dan pengasuhan yang tepat dengan pedoman yang terdiri dari tiga 

komponen, (Izzati dalam Buku Panduan Program Pembelajaran Untuk 

Menstimulasi Ketrampilan Sosial Anak Bagi pendidik Taman kanak-kanak) 

yaitu: 

a. Empati. 

              Empati adalah keadaam mental seseorang yang dapat merasakan 

keadaan dirinya sama seperti yang orang lain rasakan, penuh pengertian, 

tenggang rasa, dan rasa kepedulian, 

            Menurut Dariyo (2007: 44) manusia adalah mahluk sosial (homosocio-

politicon) yang takan mampu hidup sendirian dan membutuhkan orang lain, 
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dalam kehidupan sosialnya dituntut dapat mengembangkan kemampuan 

menyesuaikan diri. Mengembangkan empati dan ke pedulian, materi utama 

untuk menstimulasi anak agar aspek sosial emosionalnya berkembang dengan 

baik adalah dengan menanamkan empati dan kepedulian.  

            Anak yang mempunyai empati cenderung lebih sosial dan tidak terlalu 

agresif. Hal ini akan menjadikan pribadi anak akan lebih mudah bergaul 

dengan teman-temannya. Dampak positif lainnya adalah kemudahan dalam 

menjalin hubungan dengan siapapun. Ia tidak lagi merasa takut kepada sesama 

temannya sendiri, tidak pemalu dan tidak pemarah, tidak mudah cemas dan 

khawatir, serta selalu merasa bahagia. 

     b. Afiliasi. 

                Afiliasi adalah perasaan kepedulian, pengertian dan tenggang rasa yang 

berhubungan dengan yang dirasa orang lain (empati).Disebut juga resolusi atau 

penyelesaian konflik. Afiliasi diterapkan dengan melatih dan membiasakan 

anak untuk dapat menyelesaikan konflik atau masalah yang di hadapi, secara 

berulang-ulang serta memberi kebebasan anak untuk memecahkan masalahnya 

sendiri.  

                 Orang tua dapat mengenalkan dengan permainan yang menantang 

membimbingnya dengan kode atau bahasa yang mudah dipahami, memberi  

reward keberhasilan dan oleh anak pengalaman tersebut akan direkam dalam 

pikiran bawah alam sadar, sehingga ia akan mempunyai keyakinan yang kuat 

bahwa dirinya mampu melakukan apapun,.  
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                Mengembangkan komunikasi dua arah dengan teman sebaya dan orang 

dewasa, serta penanaman pemahaman bahwa kerjasama atau tolong menolong 

itu sangat penting dan menyenangkan. 

    c. Mengembangkan kebiasaan positif. 

                 Cara mengembangkan kebiasaan positif antara lain  dengan 

mempelajari tatakrama, latihan dan pembiasaan, memiliki tanggung jawab 

sosial yaitu rasa tanggung jawab yang sama yang di lakukan bersama teman-

temanya, kemandirian atau proses penanaman nilai secara sosial yang baik dan 

di terima menuju kepada kemampuan mendidik dirinya sendiri.  

                  Kemampuan sosial adalah kemampuan individu dalam memulai 

ataupun mempertahankan suatu hubungan yang positif dalam berinteraksi 

sosial, sejak dini anak belajar ketrampilan tersebut dengan cara mencontoh, 

meniru membuat imitasi, pura-pura seperti apa yang  di modelkan  yang di 

perkuat oleh lingkungan sekitar anak, keluarga, teman dan masyarakat dimana 

dia tinggal berupa pembiasaan dan latihan.  

                 Optimisme  merupakan hasil dari kebiasaan berpikir positif atau 

kecenderungan untuk memandang segala sesuatu dari sisi dan kondisi baiknya 

serta mengharapkan hasil yang optimal. Untuk dapat mengajarkan sikap 

optimisme pada anak, seorang pendidik harus membedakan terlebih dahulu 

mana sikap optimisme dan pesimisme. 

3. Ciri-ciri Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini    

             Emosi yang terbangun kuat pada anak usia dini akan semakin 

menggerakan tubuh untuk mempersiapkan suatu tindakan, melalui perubahan 
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mimik wajah dan fisik yang menyertainya sehingga anak dapat 

mengkomunikasikan perasaan kepada orang lain. 

           Hurlock (1978: 211) menjelaskan bahwa sumber penilaian diri dan 

sosial serta perlakuan orang dewasa yang didasarkan pada penilaian diri serta 

mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan, bagaimana anak memandang 

peran mereka dalam kehidupan  yang di pengaruhi oleh emosi yang ada seperti 

: malu, takut, agresif, ingin tahu, bahagia, emosi anak diperlihatkan pada 

ekspresi wajah, emosi  memainkan peran penting bagi penerimaan sosial dan 

suasana psikologis, dimana saja, rumah, sekolah, tetangga atau pada suatu 

kelompok bermain.  

            Anak belajar cara merubah perilaku agar dapat menyesuaikan diri 

dengan tuntutan dan ukuran sosial, jika tegang mengganggu ketrampilan 

motoris dalam persiapan tubuh, untuk bertindak dan bisa menimbulkan 

gangguan bicara seperti bicara kurang jelas dan gagap, mengganggu aktivitas 

mental seperti konsentrasi, pengingatan,  penalaran dan lainya. Sangat mudah 

di pengaruhi oleh emosi yang kuat, prestasi akan dibawah kemampuan 

intelektual apabila emosi terganggu, setiap ekspresi emosi yang memuaskan 

oleh anak akan di ulang-ulang, dan pada suatu saat tertentu akan berkembang 

menjadi kebiasaan. 

           Gordon & Browne (1985: 332-373) dalam Yus (1999: 20-21) emosi 

yang berkembang pada anak adalah kemampuan memberi nama perasaan dan 

menerima perasaan, anak menyatakan perasaan dengan cara yang tepat sesuai 
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dengan usia dan situasi yang dihadapi, dengan mengikuti perasaan orang lain 

terbantu untuk menerima dan menghargai perasaan orang lain, bagaimana 

orang lain menyatakan perasaannya sehingga menumbuhkan pengertian dan 

kerjasama. 

             Sufia (2005: 83) menjelaskan unsur sosial merupakan kondisi yang 

memungkinkan anak melakukan kerjasama melalui kegiatan kerja kelompok 

yang terdiri dua anak atau lebih, kondisi ini dapat mendorong untuk bisa 

menghargai orang lain, dengan kerjasama anak di arahkan untuk bisa 

merencanakan, melakukan dan mengambil keputusan bersama sedangkan 

unsur emosi berkaitan dengan motivasi/ dorongan  yang ada dalam diri 

seseorang  

          Wantah 2005: 52 menjelaskan bahwa perkembangan aspek sosial 

emosional juga akan turut menyertai proses pertimbangan dan mempengaruhi 

seorang anak untuk melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan moral.  

          Hurlock dalam Suyadi (2010: 110-113) menjelaskan bahwa pola 

perkembangan sosial emosional anak meliputi sembilan aspek, yaitu: rasa 

takut, anak belum bisa membedakan antara bahaya yang mengancam dan tidak, 

apabila mendapat rangsangan suara keras, gelap, binatang, rasa sakit yang 

menimbul reaksi lemas tak berdaya, menangis, teriak minta tolong dan rasa 

malu. 

           Jika bertemu dengan orang yang belum dikenal akan bereaksi muka 

memerah, sedikit bicara, sikap gugup dan menarik-narik baju, khawatir dengan 
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khayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan, melebih-lebihkan kekurangan 

dan mengkhayalkanya dengan reaksi wajah tampak kawatir, cemas merasa 

keadaan tidak enak, pesimistis dan merasa terpojok yang bereaksi murung, 

gugup dan mudah tersinggung. 

          Cepat marah dan sikap over sensitive lainya, marah sendiri adalah sikap 

penolakan yang kuat terhadap yang tidak disukai, kadang bereaksi diam, 

berkata kasar bahkan dapat bertindak anarkis, cemburu bisa disebabkan oleh 

kurangnya perhatian akan menimbulkan reaksi rasa tidak aman dan ragu-ragu, 

duka cita karena hilangnya sesuatu yang dicintai akan menimbulkan reaksi 

menangis dan sukar tidur, rasa ingin tahu biasanya di ekspresikan dengan 

membuka mulut, menengadahkan kepala dan mengerutkan dahi, gembira 

berasal dari fisik yang sehat  dan akan bereaksi dengan tertawa, berjalan dan 

berlari  

          Anita yus (2011: 31) mengemukakan tentang ciri perkembangan sosial 

emosional anak usia dini antara lain bebas mengekspresikan, terbuka, sikap 

marah lebih sering diperlihatkan, irihati pada anak lain, selalu memperebutkan 

perhatian orang dewasa yang ada didekatnya (gurunya), mampu mengadakan 

hubungan dengan orang lain, mematuhi disiplin, dan menunjukan reaksi emosi 

yang wajar.  

          Ciri khas penampilan emosi pada anak ditunjukan dengan  kuat pada 

suatu situasi atau tekanan, emosi sering tampil berupa ledakan-ledakan 

emosional dan sering berakibat negative, ada emosi yang bersifat sementara 
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karena terjadi peralihan yang cepat pada anak dari tertawa kemudian menangis, 

hal ini akibat dari faktor sistem emosi yang terpendam dengan ekspresi terus 

terang, kekurang sempurnaan pemahaman terhadap situasi karena ketidak 

matangan intelektual dan pengalaman serta rentang perhatian yang pendek 

sehingga perhatian mudah dialihkan, emosi anak bisa di ketahui melalui gejala 

perilaku sepert gelisah, melamun, menangis dan tingkah laku lainnya. 

    4. Tahapan Kemampuan Perkembangan Sosial Emosional   

                   Bandura dalam Daryanto (2007: 211) mengemukakan teori belajar 

sosial (Social Learning Theory) tentang perkembangan diri seorang anak 

dimulai dari proses pengamatan, pemahaman dan pembelajaran dari 

lingkungan sosial, yang menumbuhkan kemampuan evaluasi diri (Self 

Evaluation)/ kemampuan memahami, mengevaluasi serta menilai kelebihan 

dan kekurangan pengaturan diri (Self Regulation)/ kemampuan untuk 

melakukan suatu tindakan-tindakan terarah sesuai keinginan, harapan maupun 

tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya.            

                Menurut George Herbert Mead dalam Pramita (2010: 6) sosialisasi yang 

dialami seseorang dibedakan menjadi tahapan berikut; Tahap persiapan, 

(Preparatory Stage), yaitu tahap mengenal dunia sosialnya, termasuk 

memperoleh pemahaman tentang diri, Tahap Meniru ( Play Stage ), Tahap Siap 

Bertindak (Game Stage), Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Generalized 

Stage) dan Tahapan Perilaku sosial anak.  
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               Hal–hal yang menjadi bekal anak bersosialisasi dengan lingkungan 

antara lain berkomunikasi, mengatakan segala sesuatu yang ada di sekitar, yang 

di rasakan ingin di lakukan, di buat, dan sebagainya, mengerti perbedaan antara 

lingkungan rumah, luar rumah, apa yang seharuskan di lakukan di dalam 

rumah, di luar rumah, apa yang boleh di lakukan dan tidak boleh. 

              Anak di biasakan merespon sapaan dari lingkungan luar, seperti teman, 

tetangga, tamu, bahkan orang yang pertama bertemu, bisa dengan memulai 

membawa anak jalan-jalan disekitar rumah, mengenalkan bagaimana etika 

apabila bertemu yang usia lebih kecil, teman sebaya, orang yang lebih tua, guru 

dan orang lainnya, mengajari anak mengenal aturan-aturan sosial, bagaimana 

bila ada yang minta tolong dan bantuan lain, tidak boleh saling mengganggu 

serta merugikan lingkungan.   

                Inilah  tugas orang tua dan masyarakat yang ingin mewujudkan 

lingkungan hidup tentram, aman, damai, memberi contoh yang baik bagaimana 

bersosialisasi, juga memberi  kesempatan anak bergaul di lingkungannya. 

                Charles H. Cooley dalam Pramita (2010: 61) menjelaskan tahapan 

dengan menekankan peran interaksi antar manusia yang akan menghasilkan 

konsep diri (self concept & looking glass self)  terbagi menjadi tiga tahapan, 

seorang anak membayangkan:  bagaimana dia dimata orang lain, bagaimana 

orang lain menilainya dan apa yang di rasakan akibat dari penilaiannya. 

                  Perkembangan sosial emosional tidak dapat di pisahkaan satu sama 

lain karena keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Kondisi 
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yang mempengaruhi perkembangan emosi bergantung pada peran dari faktor 

pematangan  emosi yang di perlihatkan dalam mengelola emosi dirinya dengan 

orang lain sehingga tercipta ketrampilan sosial yang tinggi, yang membuat 

pergaulan anak menjadi luas, dan dari faktor pembelajaran melalui metode 

antara lain: belajar secara coba-coba dan salah/ trial and error, meniru atau 

menyamakan diri, melalui pengkondisian dengan cara asosiasi, serta dengan 

bimbingan dan pengawasan  

                 Erikson dalam Yus (2011, 11) mengenalkan delapan tahapan 

perkembangan individu, yaitu: usia 0-1 tahun/ masa bayi (oral sensory) krisis 

psikososial pada pembentukan rasa percaya vs. tidak percaya (trust vs. 

mistrust), usia 2-3 tahun/ masa balita (anal muscular) pada pembentukan 

otonomi vs. malu dan ragu-ragu (autonomyvs. Shame & doubt), usia 4-5 tahun/ 

masa prasekolah (genital locomotor) pada pembentukan inisiatif vs. bersalah 

(initiative vs.guilt), usia 6-11 tahun/ masa sekolah dasar/ SD (jatency) pada 

pembentukan rasa percaya diri vs. rendah diri (industry vs. inferiority). 

               Usia 12-18 tahun/ masa remaja (adolescence) pada pembentukan 

indentitas vs. kebingungan indentitas (indentity vs. indentity confusion), Usia 

19-35 tahun/ masa dewasa awal (young adulthood) krisis psikososial intimasi 

intim vs. isolasi (intimacy vs. isolation), Usia 36-65 tahun/ masa tengah baya 

(middle adulthood) ditandai dengan munculnya kebangkitan vs. stag 

(generativity vs. stagnation), usia lebih dari 65 tahun/  masa tua (late 

adulthood) ditandai dengan munculnya integritas vs. kehampaan (integrity vs. 

despair). 
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B. Berkreativitas Membuat Pigura Kardus 

     1. Kegiatan Kreativitas di Taman Kanak-kanak 

                 Sukmadinata (2003: 107) berpendapat kreativitas merupakan 

kemampuan seseorang untuk menemukan dan menciptakan hal baru, 

Kreativitas didasari oleh segi-segi intelektual, seperti kecerdasan, bakat, dan 

kecakapan nyata, sikap,  minat, dan motivasi. Wallas mengemukakan empat 

tahap kreatif, yaitu Persiapan, Pematangan,  Pemahaman, dan Pengetesan. 

            Gordon&Browne 1985 dalam Moeslihatoen (2004: 19) Kreativitas 

adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya.  

           Berkreasi dapat untuk mewujudkan/ mengaktualisasikan dirinya yang 

merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Kreativitas atau  

berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian masalah, menyibukkan diri secara kreatif, 

memberikan kepuasan, meningkatkan kualitas hidup, maka perlu di 

kembangkan karena bertujuan mengembangkan bakat juga potensi, yang 

nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

           Kreativitas juga dapat meningkatkan prestasi hasil belajar. dengan 

pembelajaran membuat pigura dari kardus ini akan terlihat proses 

perkembangan kreativitas diri anak menuju ke optimalannya juga mengurangi 

sifat bawaan yang cenderung emosional beralih kejiwa sosialitas. Anak 
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dibebaskan untuk memilih, membagi, dan saling membantu, bebas menghias 

dengan kreasi mereka sendiri. 

              Media pengembangan sosial emosional secara terinci oleh Arif 

Siddharta 2006 dalam Mulyasa (2009: 175) menyatakan bahwa terdapat 

sejumlah pertimbangan dalam memilih media  yang dapat di rumuskan dalam 

satu kata ACTION  akronim dari access, cost, teachnologi,  interactivity, 

organization dan novelty  

               Kegiatan membuat pigura ini diterapkan oleh peneliti dengan 

pertimbangan pertama dalam memilih media, media yang kita perlukan adalah 

kardus yang tersedia, mudah, dan dapat di manfaatkan, harga dari kardus 

mudah dijangkau bahkan tidak perlu membelinya karena sudah dibuang atau 

tidak terpakai begitu saja sebagai limbah, dengan pertimbangan manfaat yang 

akan diperoleh anak, bisa di kembangkan dan didaur ulang menjadi bermanfaat 

kembali, kreativitas anak bisa diasah dengan memanfaatkan benda di sekeliling 

kita yang sudah tidak terpakai seperti kardus, untuk menilai kreativitas dengan  

hasil karya pigura kardus yang sudah di kreasi oleh anak. 

            Yusriana (2012:166) berpendapat bahwa komunikasi dua arah antara 

guru dan anak dapat membangun ke dekatan emosional sehingga terjalin 

hangat tanpa membedakan antara satu dengan lainnya. Kegiatan kreativitas ini 

di dukung oleh guru, kepala  sekolah dan orang tua wali dan belum pernah 

anak membuatnya,  sehingga pembelajaran terasa baru bagi anak. 
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           Rachmawati dan Kurniati (2010: 41-45) memberi beberapa arahan 

pengembangan kreativitas pada anak usia TK antara lain: “learnnig is Fun” 

atau proses belajar yang menyenangkan dan ini sangat berarti bagi anak juga 

bermanfaat sampai ia dewasa. Pada fase absorbmind atau masa dimana pikiran 

anak mudah menyerap kesan, pengetahuan, ke teladanan semua yang terjadi di 

lingkungannya itu bagai spon yang menyerap air.  

           Belajar aktif merupakan proses dimana anak melakukan eksplorasi 

terhadap lingkungan dengan cara mengobservasi, mendengarkan, mencari tahu, 

menggerakan badan, melakukan, menyentuh, membaui, memegang, dan 

membuat sesuatu dengan benda di sekitar mereka seperti kardus.             

           Anak menemukan cara alamiah untuk menemukan lingkungan, dalam 

kreativitas ini anak dapat mengekspresikan perasaan, berkreasi dan belajar. 

kegiatan ini menimbulkan rasa senang. Proses belajar yang menyenangkan 

sangat di minati, membuat anak antusias, tertawa-tawa, banyak bertanya 

hingga akhirnya anak enggan pulang, ini menunjukan pendidik berhasil, 

dengan menciptakan kesan positif tentang belajar, berkreasi membuat pigura 

kardus  merupakan bentuk kegiatan bermain menciptakan suatu kreasi. 

           Kegiatan kreativitas ini membuat anak aktif dengan melakukan 

eksplorasi di lingkungan tanpa batas bagaimana dia bisa membuat kreasi pigura 

yang dibuatnya menjadi produk kreatif yang lebih rapi dan indah. 

           Dalam kegiatan lebih mementingkan proses kreatif dan aktif yang terus 

berkembang, menghasilkan kreasi bervariasi, membantu mengenali diri sendiri, 
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dengan siapa hidup dan tinggal, dilingkungan seperti apa ia berdiri,   

memberikan kesempatan, mendorong menciptakan sesuatu yang belum penah 

dibuat dan ditemui sebelumnya, yang berbeda atau memodifikasi benda-benda 

yang sudah ada sebelumnya sehingga tampak baru, lebih menarik, dan 

mempunyai nilai.  

           Salah satu strategi mengembangkan kreativitas ditaman kanak-kanak, 

yaitu melalui menciptakan produk atau hasil karya. Banyak hasil karya 

kreativitas yang berbentuk karya seni,  salah satunya menciptakan produk atau 

hastakarya yang menggunakan kardus,       

            Kardus merupakan benda konkret yang dipergunakan dalam 

pembelajaran, dengan mengamati cara pembuatan pigura dari guru serta 

melihat hasil piguranya selain menyenangkan juga secara langsung lebih 

mengaktivkan multi sensoris anak, mulai dari mata, telinga, hidung, lidah dan 

kulit, sehingga akan mudah mengingat dan dimengerti.           

2. Langkah-langkah Pembuatan Pigura Kardus   

          Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, yang pertama 

membagi anak menjadi beberapa kelompok kecil, dengan nama Kerjasama, 

Semangat  dan Aktif, guru memperpersiapkan media  seperti  kardus, 

penggaris, gunting atau kater, lem fox, sendok eskrim, biji-bijian, bunga 

kering, kulit kacang sebagai hiasan, gambar/ foto, benang dan selotip. Kegiatan 

ini di lakukan dengan kerja kelompok saling melengkapi, tolong menolong dan 

bekerjasama.  
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        Guru membagikan media pada masing-masing meja yang di gunakan 

pada tiap-tiap kelompok, guru mengkomunikasikan tujuan kegiatan kepada 

anak sesuai dengan indikator yang akan di capai dalam kemampuan 

perkembangan sosial emosional yaitu anak mampu menunjukan sikap toleran 

dengan tidak saling berebut media, anak mampu menunjukan ekspresikan 

emosi yang antusias dan semangat yang sesuai dengan kondisi yang ada, anak 

dapat bersikap kooperatif dengan teman dan anak menunjukan mampu aktif 

mengikuti kegiatan membuat pigura. 

          Guru menjelaskan seluruh nama-nama benda yang di persiapkan diatas 

meja satu persatu dengan detail guna benda dan cara pemakaiannya, anak harus 

berhati- hati dengan benda  yang tajam seperti gunting atau kater. Ukur kardus 

dan gunting menjadi lima bagian, satu potong   kardus ukuran 23cm x 18cm  

sebagai dasar, dua potong untuk dua bingkai panjang  dengan ukuran 

3cmx23cm, potong lagi dua bingkai pendek ukuran 3cmx18cm. Ambil kertas 

bagian dasar beri lem semua bingkai dan tempelkan dengan pas semua bingkai 

pada empat sisinya, pigura sudah setengah jadi di anginkan sebentar supaya 

kering dan tidak mudah lepas (Pertemuan 1), dihias diberi kebagian dalam 

bingkai (Pertemuan 2), hiasi sisi- sisi bingkai dan diberi foto tengahnya 

(Pertemuan 3) dengan kreasi anak sendiri berupa biji-bijian, kertas warna 

warni, kulit kacang, bunga kering, daun kering, dan lainnya, potong benang 

atau klip diberi selotip untuk bagian belakang sebagai gantungan, dianginkan 

kembali hasil sebentar, pigura kardus telah selesai dan siap untuk dipajang atau 

digantung ditembok. 
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          Selesai mencontohkan proses pembuatan, guru meminta anak supaya 

mengikuti arahan untuk tidak saling berebut media, anak harus dengan 

perasaan senang, kerjasama dengan teman selalu aktif bila ada yang kurang 

silakan ambil, apabila lebih berikan pada teman atau kelompok lain yang 

membutuhkan, anak melakukan kegiatan aktif dan di selesaikan sesuai waktu 

yang di tentukan. 

C. Kriteria Keberhasilan 

1.  Pedoman Penilaian           

              Penilaian di laksanakan dengan mengacu pada kemampuan (indikator) 

yang hendak di capai dalam rencana kegiatan yang di rencakan dalam tahapan 

waktu tertentu dengan memperhatikan prinsip penilaian yang telah di tentukan. 

Penilaian dilakukan seiring dengan kegiatan pembelajaran. Penilaian tidak di 

laksanakan secara khusus, tetapi ketika pembelajaran dan kegiatan berlangsung 

sekaligus di laksanakan penilaian.       

               Menurut Depdiknas 2004 cara mencatat hasil penilaian harian di 

Satuan Kegiatan Harian/ SKH dengan pedoman: Apabila anak belum berhasil 

dengan yang diharapkan dan belum dapat memenuhi kemampuan (indikator), 

maka pada SKH kolom penilaian di tuliskan nama anak dan diberi tanda 

lingkaran kosong (), jika anak perilakunya sudah sesuai dengan apa yang di 

harapkan dan sudah dapat nenunjukan kemampuan (indikator), maka pada 

SKH kolom penilaian dituliskan nama anak dan diberi tanda (), jika anak 

menunjukan kemampuan (indikator) dan masih dibimbing guru, maka pada 

SKH kolom penilaian d ituliskan nama anak dan diberi tanda check list (). 
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                  Berdasar pedoman penilaian tahun 2010 Kemendiknas  Dirjen 

Mandas  Direktorat Pembinaan TK SD yaitu: Catatan penilaian harian 

perkembangan anak di cantumkan pada kolom penilaian RKH, anak yang 

belum berkembang  (BB)  sesuai indikator seperti dalam melaksanakan tugas 

selalu di bantu guru, maka pada kolom penilaian d itulis nama anak dan diberi 

tanda satu bintang (), anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai 

dengan indikator seperti yang di harapkan RKH mendapatkan tanda bintang 

dua (), anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) pada indicator 

dalam RKH mendapatkan bintang tiga (), anak yang berkembang sangat 

baik(BSB) melebihi indikator yang di harapkan RKH mendapatkan tanda 

empat bintang ( ).       

            Menurut  Nana Sudjana (2010: 8), jika 75%-80% dari keseluruhan 

jumlah anak dalam kelas sudah menguasai 75%-80% materi yang di ajarkan 

pada siklus 1 dan siklus 2. Kurang dari kriteria tersebut di nyatakan belum 

berhasil, makin tinggi kriteria yang digunakan, maka tinggi pula derajat 

penguasaan belajar, sehingga makin tinggi kualitas hasil belajar yang di 

harapkan.       
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2.  Indikator Hasil Belajar     

   Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar tingkat pencapaian perkembangan 

pendidikan anak usia dini, Direktorat pembinaan Taman kanak-kanak/ TK dan 

Sekolah Dasar/ SD,  kelompok usia 5- 6 tahun pada ruang lingkup 

perkembangan sosial emosional. Indikator hasil perkembangan sosial 

emosional yang peneliti pilih tertera pada lembar berikut: 

Tabel 1. Lembar Indikator Hasil Belajar: 

Nama/ Kelompok : 

Hari/ tanggal         : 

Siklus/ Pertemuan : 

 
 
No. 

 
                 
                    Indikator Hasil Belajar 

            Penilaian 
 
 

 
 

 
 

 
 

BB MB BSH BSB 

1. Anak mampu menunjukan sikap toleran dengan 
tidak saling berebut media. 
 

    

2. Anak mampu menunjukan ekspresi emosi yang 
antusias dan semangat sesuai dengan kondisi  
yang ada. 

    

3. Anak mampu bersikap kooperatif dengan teman 
. 

    

4. Anak mampu aktif dalam mengikuti kegiatan. 
. 

    

    Ketentuan indikator hasil belajar sebagai berikut : 

               : anak belum berkembang/ BB 

            : anak mulai berkembang/ MB 

        : anak berkembang sesuai harapan/ BSH 

     : anak berkembang sangat baik/ BSB 
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Rubrik 

1. Anak mampu menunjukan sikap toleran untuk tidak saling berebut media.  

        : anak tidak mau menunjukan sikap toleran untuk tidak saling berebut 

media. 

        : anak mulai menunjukan sikap toleran untuk tidak saling berebut media. 

            : anak mampu menunjukan sikap toleran untuk tidak saling berebut 

media. 

 : anak mampu menunjukan sikap toleran untuk tidak saling berebut 

media dan juga mengingatkan teman-temanya. 

                 2. Anak mampu menunjukan ekspresi emosi antusias dan semangat sesuai 

dengan kondisi yang ada. 

               : anak tidak menunjukan ekspresi antusias dan semangat sesuai dengan 

kondisi yang ada. 

          : anak mulai menunjukan ekpresi antusias dan semangat sesuai dengan 

kondisi yang ada. 

      : anak  mampu menunjukan ekspresi antusias dan semangat  sesuai 

dengan kondisi yang ada. 

 : anak mampu menunjukan ekspresi antusias dan semangat sesuai 

dengan kondisi yang ada serta mengemukakan idenya. 
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3. Anak mampu bersikap kooperatif dengan teman.  

             : anak tidak mau bersikap kooperatif dengan teman. 

          : anak mulai dapat bersikap kooperatif dengan teman.. 

       : anak mampu bersikap kooperatif dengan teman. 

  : anak mampu bersikap kooperatif dengan teman serta mengingatkan 

temannya yang kurang kooperatif. 

4  Anak mampu aktif dan mengikuti kegiatan pembuatan pigura. 

               : anak diam saja dalam kegiatan pembuatan pigura. 

            : anak mulai aktif mengikuti kegiatan pembuatan pigura. 

         : anak mampu aktif dan mengikuti kegiatan. pembuatan pigura. 

    : anak mampu aktif dan mengikuti kegiatan pembuatan pigura serta 

menyelesaikannya dengan kreasi yang lebih indah  
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D. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan hasil indentifikasi yang di lakukan peneliti pada 

lingkungan sekolah, guru dan peserta didik menunjukan bahwa kemampuan 

sosial emosional anak kurang berkembang, hal ini di sebabkan oleh tingkah 

laku anak masih mementingkan diri sendiri, tidak saling membantu dan 

kerjasama, karena tidak cocok atau merasa tidak peduli. belum mengerti 

tanggung jawab terhadap apa yang di lakukannya adalah tanggung jawab 

bersama, anak enggan melepas sifat bawaan mereka, ada yang suka 

menyendiri tidak mau bergabung, kurang percaya diri pemalu, tidak suka 

ramai atau sebaliknya suka bikin gaduh dan membuat keributan, asik dengan 

permainannya tanpa peduli teman sekitarnya, dan lain sebagainya, anak 

belum memahami bahwa orang lain berbeda dengan dirinya, perlu proses 

bagaimana memahami kondisi orang lain dan kurangnya kreativitas guru 

menggunakan media dalam pembelajaran.  

Peneliti melakukan upaya perbaikan dengan penelitian tindakan kelas  

(PTK) yaitu berkreativitas membuat pigura dari kardus agar nantinya anak 

mampu menunjukan sikap toleran, anak mampu mengekspresikan emosi yang 

sesuai dengan kondisi yang ada, anak dapat bersikap kooperatif dengan teman 

dan anak menunjukan aktif mengikuti kegiatan dengan seksama, yang di 

laksanakan sebanyak 3x pertemuan pada siklus I dan hasilnya kurang atau  

perubahan sosial emosionalnya sedikit dan belum terlihat,  maka peneliti 

merencanakan kesiklus II yaitu berkreativitas membuat pigura dari kardus 3x 

pertemuan lagi dan hasilnya naik, siswa lebih aktif dan terjadi perbaikan yang 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Mudjiwati, FKIP UMP, 2014



optimal, kemampuan sosial emosional anak meningkat dan berarti penelitian  

berhasil. Untuk mempermudah pemahaman di buatlah kerangka berfikir 

seperti dibawah ini: 

                    Gambar 1. Bagan Alur Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Catatan : Bila refleksi hasil Siklus II ternyata belum maksimal maka perlu di 

lakukan tindakan pada siklus 3. 

Di 
lakukan 
upaya 
Perbaikan 
dengan 
PTK 

Terjadi perbaikan  kemampuan  
sosial emosional meningkat, 
penelitian berhasil. 

Perencanaan 
Siklus II  

 

 

 

 

 

 

Observasi  hasil tindakan Siklus I 
kemampuan sosial emosional  
kurang berkembang maksimal 

Siklus I 
membuat pigura 
3x Pertemuan 

 

Observasi   Siklus II  
kemampuan sosial 

emosional berkembang 
maksimal 

Pelaksanaan
Siklus II  

         Berdasarkan indentifikasi  diperoleh beberapa masalah, 
diantaranya : 

1. Tingkah laku anak masih mementingkan diri sendiri, tidak 
saling membantu dan kerjasama, suka memilih-milih teman tidak 
mau menolong jika ada temannya yang jatuh. 
2. Belum mengerti tanggung jawab terhadap apa yang 
dilakukannya sebagai   tanggung jawab bersama. 
3. Anak belum mampu melepas sifat bawaan mereka, ada yang 
suka menyendiri tidak mau bergabung, kurang percaya diri 
pemalu, tidak suka ramai atau sebaliknya, suka bikin gaduh dan 
membuat keributan, asik dengan permainannya tanpa peduli teman 
sekitarnya, dan lain sebagainya. 
4. Anak belum memahami bahwa orang lain berbeda dengan 
dirinya, perlu proses bagaimana memahami kondisi orang lain. 
5. Kurangnya kreativitas guru menggunakan media serta 
penerapan penggunaan alat peraga kurang mengena dalam 
pembelajaran, terlalu sering menggunakan lembar kerja (LKS) 
membuat anak bosan dan cenderung mengabaikan tugasnya, 
kadang mengakibatkan anak cepat putus asa jika tidak dapat 
menyelesaikan tugasnya. Metode  Tanya jawab  kurang  
memotivasi  keaktivan anak, metode ceramah mendominasi setiap 
pembelajaran membuat anak tergantung pada petunjuk yang 
diberikan,  kemudian anak baru mengerjakan tugasnya. 
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     E. Hipotesis Tindakan . 

                   Hipotesis tindakan ini adalah bahwa melalui berkreasi membuat 

pigura kardus dapat meningkatkan perkembangan Sosial Emosional anak 

kelompok B TK Aisyiyah III Purwokerto, Kabupaten Banyumas Semester 

Genap Tahun Ajaran 2013 – 2014. 
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