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ABSTRAK 

 

Pembelajaran holistik integratif merupakan suatu proses 

pembentukan peserta didik secara utuh meliputi pendidikan, aspek 

kesehatan dan gizi AUD, aspek pengasuhan, aspek deteksi dini 

tumbuh kembang dan aspek perlindungan. Keterampilan sosial anak 

adalah bentuk perilaku, perbuatan serta sikap yang di tampilkan oleh 

masing-masing individu untuk berinteraksi, bergaul, berhubungan, 

dengan segala norma-norma dan aturan yang ada, sehingga dapat 

menerima dan diterima oleh lingkungan itu sendiri dengan memberi 

manfaat. Contohnya seperti bersikap kooperatif dengan teman, 

menunjukkan rasa empati, mengekspresikan emosi secara wajar, 

menunjukkan sikap toleran, mentaati aturan bermain. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran holistik integratif 

dalam mengembangkan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK 

Aisyiyah 1 Labuhan Ratu. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan subjek 

penelitian yaitu 1 guru dan 22  peserta didik dikelas B2 sedangkan 

objek penelitian ini terdiri dari masalah yang diteliti yaitu 

mengembangkan sosial Emosional anak melalui pembelajaran 

Holistik Integratif. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan 

adalah: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 

tekhink analisis reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan 

pembelajaran Holistik Integratif  di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu 

sebagai berikut : (1) Mempersiapkan Perencanaan berupa 

pembelajaran yang menarik sesuai dengan visi, misi, dan tujuan 

lembaga tersebut ,(2) mempersiapkan pembelajaran yang lebih 

mengarah ke keagamaan , pembiasaan-pembiasaan untuk berdoa , 

memiliki budi pekerti dan Moral. (3) mempersiapkan kegiatan 

bermain yang menyenangkan dan anak bebas untuk bereksplorasi. 

Sedangkan dalam tahap pelaksanaanya sebagai berikut : (1) guru 

saling bekerjasama dan berkontribusi untuk mengarahkan kegiatan 

bermain dan memberikan aturan bermain supaya kondusif , (2) guru 

sudah memahamai dan mempelajari cara dan alat yang digunakan, 

biasanya akan dibagi menjadi kelompok (3) memberikan variasi dan 

kesempatan main tiap kelompok agar kegiatan menjadi 

menyenangkan dan anak mampu bekerja sama, menjalin keakraban 

dengan teman sebaya , tenaga pendidik maupun orang dewasa dan 

dapat melatih aspek kognitif, motorik, dan sosial emosionalnya. 

Kata Kunci: Sosial Emosional, pembelajaran Holistik Integratif 
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ABSTRACT 

Integrative holistic learning is a process of forming students as 

a whole including education, aspects of AUD health and nutrition, 

aspects of parenting, aspects of early detection of growth and 

development and aspects of protection. Children's social skills are 

forms of behavior, actions and attitudes that are displayed by each 

individual to interact, associate, relate, with all existing norms and 

rules, so that they can be accepted and accepted by the environment 

itself by providing benefits. Examples include being cooperative with 

friends, showing empathy, expressing emotions fairly, showing 

tolerance, obeying the rules of the game. This study aims to describe 

integrative holistic learning in developing socio-emotional children 

aged 5-6 years in TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu. 

This research is descriptive qualitative with research subjects, 

namely 1 teacher and 22 students in class B2, while the object of this 

research consists of the problems studied, namely developing 

children's social and emotional through integrative holistic learning. 

The data collection methods used are: observation, interview, and 

documentation methods with data reduction analysis techniques, data 

presentation and draw conclusions. 

The results of the study indicate that in the planning of 

Holistic Integrative learning at TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu as 

follows: (1) Preparing Planning in the form of interesting learning in 

accordance with the vision, mission, and goals of the institution, (2) 

preparing learning that is more directed towards religion, habituation - 

habituation to pray, have character and morals. (3) prepare fun play 

activities and children are free to explore. Meanwhile, in the 

implementation stage as follows: (1) teachers cooperate with each 

other and contribute to directing play activities and provide playing 

rules so that they are conducive, (2) teachers have understood and 

learned the methods and tools used, usually will be divided into 

groups (3) provide variations and opportunities to play in each group 

so that activities are fun and children are able to work together, 

establish intimacy with peers, educators and adults and can train their 

cognitive, motoric, and social emotional aspects. 
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MOTTO 

 

                               

                       

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami 

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa.  Sungguh, Allah maha 

mengetahui,maha teliti” 

(QS. Al-Hujurat Ayat 13) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai langkah awal agar dapat lebih memahami proposal 

ini, mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam 

memahami proposal ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti dan makna 

dari beberapa istilah yang terkait yang terdapat didalam proposal 

ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami proposal ini. 

 Adapun judul judul proposal yang dimaksud adalah 

“Implementasi Pembelajaran Holistik integratif Dalam 

Mengembangkan Keterampilan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 

Tahun Di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung”. Untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan 

tujuan serta ruang lingkup pembahasan, maka perlu adanya 

penegasan judul tersebut. maka terlebih dahulu diuraikan 

penjelasan istilah-istilah yang dianggap penting, yaitu: 

1. Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
1
  

2. Pembelajaran Holistik Integratif 

Pembelajaran holistik integratif merupakan proses 

pembentukan peserta didik secara utuh dan menyeluruh meliputi 

aspek intelektual, emosional, sosial, estetika, fisik, dan spiritual. 

Sebagaimana pendapat John P. Miller, bahwa holistic education 

attempts to nurture the development of the whole person. This 

includes the intellectual, emotional, physical, social, aesthetic, 

                                                      
1 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (jakarta, 2002). 

1 



 

 

  

2 

and spiritual.  

Menurut Jeremy Henzel dan Thomas juga menyatakan 

bahwa pendidikan holistik integratif adalah upaya membangun 

seluruh aspek pembelajaran yang mencakup spiritual, moral, 

imajinatif, intelektual, budaya, estetika, emosi, fisik pada siswa 

secara utuh dan seimbang yang mengarahkan seluruh aspek 

tersebut ke arah pencapaian sebuah kesadaran tentang 

hubungannya dengan Tuhan.
2
 Jadi mengandung pengertian bahwa 

pendidikan holistik integratif berusaha mengembangkan aspek-

aspek pada diri siswa secara menyeluruh dan bermuara pada rasa 

kesadaran tentang keberadaan Tuhan. 

3. Keterampilan Sosial Emosional 

Keterampilan sosial emosional menurut Suyadi adalah 

suatu teori yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan 

kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan 

dengan perkembangan  sosial anak. Keduanya saling terintegrasi 

dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Perkembangan sosial-

emosional dipengaruhi oleh sikap, cara, dan kepribadian orang tua 

dalam memelihara, mengasuh, dan mendidik anaknya. 

Perkembangan sosial emosional adalah suatu proses belajar 

menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta persaan ketika 

berinteraksi dengan orang dilingkungannya baik orang tua, 

saudara, teman sebaya atau orang  lain dikehidupan sehari 

harinya.
3
 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Masa kanak-kanak merupakan masa yang tepat untuk 

memulai memberikan berbagai stimulus agar anak dapat 

berkembang secara optimal. Apa yang dipelajari seseorang diawal 

kehidupan akan mempunyai dampak pada kehidupan dimasa yang 

akan datang.
4
 Pemberian pendidikan pada anak usia dini dan anak-

                                                      
2 Nanik Rubiyanto, Strategi Pembelajaran Holistik Integratif Di Sekolah 

(jakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 
3 Indanah Yulisetyaningrum, “Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 

Pra Sekolah,” Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan vol.10 No. (2019): 221–22. 
4 Singgih D.Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga (jakarta: BPK. Gunung 
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anak prasekolah (PAUD) akan lebih bermakna jika dilakukan 

melalui metode pendidikan yang dapat menyenangkan, edukatif, 

sesuai dengan bakat, dan pembawaannya. Oleh itu, mereka butuh 

alat bermain sebagi media pembelajaran di Taman Kanak-Kanak.  

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan 

yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk lainnya. 

Hewan juga ―belajar‖tetapi lebih ditentukan oleh instingnya, 

sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan 

menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. 

Jadi, pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan 

ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun 

informal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat 

mencapai kualitas yang diharapkan.
5
 Pendidikan mempunyai 

peran penting dalam menentukan perkembangan seorang anak. 

Berhasil atau tidaknya pendidikan bergantung apa yang diberikan 

diajarkan oleh guru.
6
   

Peran guru dalam pembelajaran harus bergeser menjadi: 

perancang pembelajaran agar siswa aktif mencari pengetahuan 

baru dan fasilitator atau mediator untuk belajar.
7
 Belajar pada 

dasarnya adalah proses aktivitas mental seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan 

perubahan perilaku (tingkah laku) yang positif baik aspek 

pengetrahuan, sikap maupun psikomotor.
8
 

Pendidikan juga tercantun dalam Al-Qur‘an surat At-

Taubah ayat 122 yaitu :  

                            

                                                                                                                  
Mulya, 1984). 

5 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis, ed. Suka-Press (Yogyakarta, 2014), h.73. 
6 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 

(Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, Juni 2014), ed. Juni Ar-Ruzz Media, 2014. 
7 Ridwan Abdullah sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi 

Kurikulum 2013, ed. September Bumi aksara (jakarta, 2014). 
8 Muhammad Rusli Dkk, Muhammad Rusli Dkk, ”Multimedia 

Pembelajaran Yang Inovatif” ( Denpasar: ANdi Anggota IKAPI, 2017), h. 18, ANdi 

Anggo (Denpasar, 2017). 
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Artinya: “Dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi 

dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.‖
9
 

Dari ayat Al-Qur‘an diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena bagi 

setiap kaum mukminin memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama sebagai pemberi peringatan untuk kembali 

kepadanya yang di maksud untuk menjaga dirinya. Dengan 

pendidikan  manusia dapat mengembangkan segala potensi yang 

ada dalam dirinya untuk mencapai kesejahteraan hidup. 

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Az-

Zumar ayat 9 yaitu:  

                             

       

Artinya: Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal 

sehat yang dapat menerima pelajaran. 

Pendidikan hendaknya dilaksanakan sejak anak usia 

dini sampai dengan manusia menutup usia. Usia dini dianggap 

sebagai usia keemasan /golden age karena pada usia tersebut 

anak sedang mengalami perkembangan yang sangat besar baik 

                                                      
9 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemah, 

Dipenogoro (Bandung, 2014). 
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secara fisik, maupun psikis.  Menurut Dr. Damanhuri Rosadi  

dalam buku  Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini 

karangan Jamal ma‘mur Asmani pengembangan manusia yang 

utuh dimulai sejak anak dalam kandungan dan memasuki masa 

keemasaan/golden age, masa keemasan ini ditandai oleh 

berkembangnya jumlah dan fungsi sel-sel saraf otak anak.
10

 

Johan Heinrich Pestalozzi dalam buku desain Pembelajaran 

Pendidikan Anak Usia Dini teori dan Praktik pembelajaran 

Anak Usia Dini karangan Nilawati Tadjuddin berpendapat 

bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. 

Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak 

berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan.Masing-

masing tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang individu 

haruslah tercapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap 

berikutnya.
11

 

Aspek perkembangan anak meliputi aspek 

perkembangan kognitif, bahasa, fisik motorik, dan sosial 

emosional. Semua aspek perkembangan tersebut sangat penting 

untuk dikembangkan supaya dapat berkembang secara 

seimbang antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya, 

khususnya pada aspek perkembangan sosial anak.   

Perkembangan sosial emosional anak usia dini sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Perkembangan sosial 

emosional bagi anak sangat diperlukan karena anak merupakan 

manusia yang tumbuh dan kembang yang akan hidup ditengah-

tengah masyarakat.
12

 Piaget berpendapat bahwa belajar 

ditentukan karena adanya karsa individu, artinya pengetahuan 

berasal adari individu. Siswa berinteraksi dengan lingkungan 

sosial yaitu teman sebayanya dibanding orang-orang yang lebih 

                                                      
10 Jamal Ma‘mur Asmani, Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia 

Dini, Diva Press (jogjakarta, 2009). 
11 Nilawati Tadjuddin, "Desain Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

Teori Dan Praktik Pembelajaran Anak Usia Dini"( Aura Printing & Publishing, 

Bandar Lampung, Januari. 
12 R. Dasilveira, ‗Hubungan Status Gizi Dengan Perkembangan Sosial Anak 

Usia 5 Tahun Di Tk Tunas Bhakti Manado‘, Mycological Research, 106.11 (2002), 

1323-30, h. 32. 
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dewasa.
13

  

Sosial Emosional akan mampu mengungkapkan 

perasaan baik positif maupun negatif dalam hubungan 

intrapersonal, tanpa harus melukai orang lain.
14

 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam AlQur‘an Surat 

Al-Hujurat ayat 13 yaitu :  

                            

                           

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal”. 

Kemampuan anak dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya sangat membantu anak untuk dapat lebih 

mengenal dunia sekitarnya sehingga memudahkan anak untuk 

masuk ke kelompok orang yang ada di lingkungannya dan anak 

akan cepat diterima di lingkungan sosialnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan 

bahwa anak mempunyai kebebasan dan tidak terus menerus 

dicampuri atau dipaksakan kesempatan untuk berjalan sendiri 

dan pembimbing hanya memberi bantuan ketika anak 

mengahadapi hambatan yang cukup berat dan tidak dapat 

diselesaikan.
15

 Tanpa kemesraan dan perilaku kasih sayang dari 

orangtua, mereka tidak mampu membentuk hubungan-

                                                      
13 Rifda El Fiah, Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini (jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2017). 
14 Fitriah M. Suud, “Pengembangan Sosial Anak Usia Dini (Analisis 

Psikologi Pendidikan Islam), Mahasiswa S3 Psikologi Pendidikan Islam Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta” Vol. 6,  h. 236. 
15 Susilo Setiadi, “Pedoman Penyelenggaraan PAUD” (jakarta: Bee Media 

Pustaka, 2016)h 29. 
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hubungan yang berarti dengan orang lain.
16

 Peningkatan 

perilaku sosial anak bergantung pada tiga hal. Pertama, seberapa 

kuat keinginan anak untuk diterima secara sosial; kedua, 

pengetahuan mereka tentang cara memperbaiki perilaku; dan 

ketiga, kemamapuan intelektual yang semakin berkembang 

yang memungkinkan pemahaman hubungan antara perilaku 

mereka dengan penerimaan sosial. 

Libet dan Lewinsohn mengemukakan keterampilan 

sosial sebagai kemampuan yang kompleks untuk menunjukkan 

perilaku yang baik dinilai secara positif atau negative oleh 

lingkungan, dan jika perilaku itu tidak baik akan diberikan 

punishment oleh lingkungan.
17

 Michelson, menyebutkan bahwa 

keterampilan sosial emosional merupakan suatu keterampilan 

yang diperoleh individu melalui proses belajar, mengenai cara-

cara mengatasi atau melakukan hubungan sosial dengan tepat 

dan baik.
18

 Keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang 

untuk berinteraksi/berkomunikasi dengan orang lain, baik itu 

keluarga, teman,atau lingkungan sekitar.
19

 

Crow and crow menguraikan bahwa istilah 

perkembangan lebih tepat dapat dipergunakn untuk menunjuk 

potensi-potensi tingkah laku dari dalam yang terpengaruh oleh 

rangsangan lingkungan.
20

 Secara umum, keterampilan sosial 

emosional dapat dilihat dibeberapa : pertama, perilaku yang 

berhubungan dengan diri sendiri (bersifat intrapersonal) seperti 

                                                      
16 Suhartiwi, ―Meningkatkan Keterampilan Sosial Melalui Kegiatan 

Bermain Peran Dan Layanan Bimbingan Kelompok‖ Vol. 12 No (2017): h.53. 
17 Tuti Istianti, "Pengembangan Keterampilan Sosial Untuk 

Membentukprilaku Sosial Anak Usia Dini", Cakrawala Dini ( Volume. 05 No. 1, Mei 

2015 ). 
18 Cartledge, G.. & Milburn, J. F. (1995). “Teaching Social Skills To 

Children & Youth Innovative Research & Development" , (Vol 05 No. 01, Mein 

2015). 
19 Eri Nuraida, Rita Milyarti, "Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak 

Usia Dini Melalui Kegiatan Bermain Angklung "(Penelitian Tindakan Kelas Di TK 

Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia)‘ Journal UPI Vol.02 

Tahun 2017. h.5. 
20 Helmawati, " Mengenal Dan Memahami PAUD" ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, Cetakan Pertama 2015 ), h. 11. 
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mengontrol emosi, menyelesaikan permasalahan sosial secara 

tepat, memproses informasi dan memahami perasaan orang lain; 

kedua, perilaku yang berhubungan dengan orang lain (bersifat 

interpersonel) seperti memulai interaksi dan komunikasi dengan 

orang lain; dan ketiga perilaku yang berhubungan dengan 

akademis, seperti mematuhi peraturan dan melakukan apa yang 

diminta oleh guru.  

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qu‘an 

Surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu:  

                       

                       

                             

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

Sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses 

belajar anak bagaimana berintraksi dengan orang lain sesuai 

dengan aturan sosial yang ada dan anak lebih mampu untuk 

mengendalikan perasaan-perasaannya yang sesuai dengan 

kemampuan mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaan 

tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis 

menyimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional merupakan 

kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami 

perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-

hari. Pada anak usia 5-6 tahun mengalami perkembangan yang 

cukup pesat terutama perkembangan sosial emosional anak yang 

terlihat dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menurut Jeremy Henzel dan Thomas juga menyatakan 

bahwa pendidikan holistik integratif adalah upaya membangun 

seluruh aspek pembelajaran yang mencakup spiritual, moral, 

imajinatif, intelektual, budaya, estetika, emosi, fisik pada siswa 

secara utuh dan seimbang yang mengarahkan seluruh aspek 

tersebut ke arah pencapaian sebuah kesadaran tentang 

hubungannya dengan Tuhan.
21

 mengandung pengertian bahwa 

pendidikan holistik integratif berusaha mengembangkan aspek-

aspek pada diri siswa secara menyeluruh dan bermuara pada rasa 

kesadaran tentang keberadaan Tuhan. Pendidikan holistic 

integrative merupakan pendidikan yang mengupayakan 

pemeliharaan perkembangan manusia seutuhnya, yang meliputi 

aspek intelektual, emosional, fisik, sosial, estetik, dan spiritual.  

Adapun tingkat pencapaian perkembangan sosial 

emosional anak usia 5-6 tahun yang terdapat di dalam buku Luluk 

Asmawati adalah sebagai berikut:
22

 

Tabel 1.1 

Indikator Pencapaian Perkembangan Sosial Emosional Pada 

Anak Usia 5-6 Tahun 

Aspek 

Perkembangan 

Indikator  Item 

Sosial 

Emosional 

Bersikap 

koopratif dengan 

teman 

 

1. Dapat bekerjasama dan 

bermain bersama dengan 

teman 

Menunjukkan 

sikap Toleran 

 

2. Mau berbagi dan membantu 

teman 

Mengekspresikan 

emosi sesuai 

dengan 

Kondisi 

 

3. Sabar ketika menunggu 

giliran 

                                                      
21 Nanik Rubiyanto Dan Dany Haryanto. "Strategi Pembelajaran Holistik 

Integratif Di Sekolah". (Jakarta: 2010, Pustaka Pelajar), h. 192. 
22Luluk Asmawati, "Perencanaan Pembelajaran PAUD" (Bandung: PT 

REMAJA ROSDAKAYA, 2018), H. 76-77. 
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Memahami 

Peraturan 

 

4. Dapat menaati peraturan 

yang berlaku dalam suatu 

permainan 

Menunjukkan 

rasa empati 

 

5. Mau memberi maaf dan 

menerima maaf 

 

Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan 

bahwa indikator sosial emosional anak usia 5-6 tahun 

adalah sebagai berikut: anak mampu melaksanakan tugas 

kelompok yang diberikan, dapat bekerjasama dan 

bermain bersama dengan teman, kemudian anak mau 

berbagi dan membantu teman yang lain, sabar dan mau 

ketika menunggu giliran, dapat menaati peraturan yang 

berlaku dalam sebuah permainan, mau menolong dan 

mau memberi dan meminta maaf. 

 

Tabel 1. 2 

Data Awal Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 1 

Labuhan Ratu Bandar Lampung 

 

No. 

 

 

Nama  

 

Indicator   

Ket 
1  2  3  4 5 

1.  AFS MB BB MB BB BB BB 

2.  AGA BB BB BB BB MB BB 

3.  AAI MB MB BB MB MB MB 

4.  AAR BB MB   MB   MB   MB MB 

5.  AVA BSH BSH BSB MB MB BSH 

6.  ARD BB BB MB BB BSB BB 

7.  ADK MB BB BSH BSH BSH BSH 

8.  AVN BB MB BB BB MB BB 

9.  AZ BSH BSB BSB BSB BSH BSB 

10.  CAA BB MB MB MB BB MB 

11.  DMA MB BB BSH BB BB BB 

12.  EAH MB MB BB BB BB BB 

13.  FAK BSB BSB MB BSH BSH BSH 
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14.  KAS BB MB MB BB BB BB 

15.  KAH BSB BSH MB BSB BSH BSH 

16.  LH MB MB MB MB BSH MB 

17.  MH MB MB BSH MB MB MB 

18.  MD BSH BSH BSB BSB BSB BSB 

19.  MRA MB MB MB MB BSB MB 

20.  MZA BB BB MB MB BB BB 

21.  RCAY BSH BSH BSB MB MB BSH 

22.  VA BSH BSH BSB MB MB BSH 

Sumber: Sumber: Hasil Observasi Di TK Aisyiyah 1 Labuhan 

Ratu Bandar Lampung.
23

 

Keterangan: 

1. BB  : Belum berkembang , apabila peserta didik belum 

memperlihatkan tanda tanda awal prilaku yang 

dinyatakan dalam aspek perkembangan dengan baik  

2. MB :  Mulai berkembang , apabila peserta didik sudah 

mulai memperlihatkan tanda-tanda awal yang 

dinyatakan dalam aspek pencapaian perkembangan 

tetapi belum komitmen  

3. BSH  : Berkembang sesuai harapan, apabila peserta didik 

sudah selesai  memperlihatkan aspek pencapaian 

perkembangan secara komitmen atau sesuai 

membudayakan 

4. BSB :  Berkembang sangat baik, apabila peserta didik terus 

menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 

dalam aspek pencapaian perkembangan secara 

konsisten atau telah membudayakan. 

 

  

                                                      
23 Data Perkembangan Sosial TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung Yang Di Dapat Melalui Dokumentasi. 
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Tabel 1. 3 

Presentase Data Awal Indikator Keberhasilan Keterampilan 

Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun 

No  Kriteria 

Penilaian  

Jumlah 

Siswa 

Presentasi  

1  BB 8 37% 

2 MB 6 27% 

3 BSH 6 27% 

4 BSB 2 9% 

JUMLAH  22 100% 

Sumber : Hasil Observasi Awal Penulis di TK Aisyiyah 1 

Labuhan Ratu Bandar Lampung 

Berikut ini kriteria keberhasilan keterampilan sosial 

emosional pada anak usia dini 5-6 tahun di Tk Aisyiyah 1 

Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

Tabel 1. 4 

Presentase Kriteria Keberhasilan Keterampilan Sosial 

Emosional Anak Usia 5-6 Tahun 

No Nilai interval 

Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan 

1 76% - 100% BSB 

2 51% -75% BSH 

3 26% -50% MB 

4 0%-25% BB 

 

 Kemudian dihitung menggunakan rumus presentase sebagai 

berikut: 

       
 

   
      

 Keterangan : 

 P= Presentase Tingkat Perubahan 

 F= Indikator Keterampilan Sosial Emosional Anak 

 N= Jumlah Frekuensi. 
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Berdasarkan hasil pra survey diatas, belum semua anak 

perkembangan sosial emosionalnya berkembang dengan baik hal 

ini terjadi di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 1 Labuhan Ratu 

Bandar Lampung. Dari 22 peserta didik terdapat 8 anak yang 

belum berkembang dengan presentase 37%, mulai berkembang 6 

anak dengan presentase 27%, berkembang sesuai harapan 6 anak 

dengan presentase 27%, berkembang sangat baik 2 anak dengan 

presentase 9% dalam perkembangan sosial emosionalnya. Hal 

tersebut terbukti dengan belum tercapainya indikator-indikator 

perkembangan sosial emosional peserta didik. Di Taman Kanak-

Kanak Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung telah memiliki 

karakteristik pembelajaran yang bersifat holistik integratif dalam 

mengembangkan keterampilan sosialnya, namun pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan belum dilakukan secara terpadu. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul  ―Implementasi Pembelajaran 

Holistik integratif Dalam Mengembangkan Sosial Emosional 

Anak Usia 5-6 Tahun di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung‖. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus  Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk 

menghindari perluasan masalah dalam suatu pembahasan dan 

penelitian maka dalam hal ini diperlukan fokus penelitian.  penulis 

menetapkan fokus penelitian ini yakni : pembelajaran Holistik 

Integratif dalam Mengembangkan sosial Emosianal anak usia 5-6 

tahun di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

Sedangkan sub fokus yakni Bagaimana Guru dalam 

Implementasikan Pelaksanaan Pembelajaran Holistik integratif Di 

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

Oleh sebab itu peneliti membuat penelitian yang berjudul 

―implementasi pembelajaran Holistik Integratif dalam 

Mengembangkan sosial Emosianal anak usia 5-6 tahun di TK 

Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung‖. 
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D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis 

membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

 Bagaimana Perencannaan dan pelaksanaan Pembelajaran 

Holistik integratif Dalam Mengembangkan Sosial Emosional 

Anak Usia 5-6 Tahun di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung. 

 

E. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Bagaimana proses 

prencanaan dan pelaksanaa pembelajaran holistik  integratif dalam 

mengembangkan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK 

Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 2 hal 

yang ingin dijadikan manfaat kepada beberapa pihak terkait:   

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan tentang Implementasi Pembelajaran 

Holistik integratif Dalam Mengembangkan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini 5-6 Tahun.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi anak  

Melalui kegiatan yang dilakukan diharapkan anak 

lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan sosial 

emosionalnya melalui pembelajaran holistik integratif dan 

Sebagai motivasi anak agar lebih bersemangat dalam kegiatan 

pembelajaran.  

b. Bagi Guru  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk guru 

dapat menjadikan inspirasi dalam mempermudah 

mengembangkan sosial emosional anak usia dini 5-6 tahun.  
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c. Bagi Sekolah  

Menjadi kreatif bagi pihak sekolah dalam 

memberikan motivasi dan dorongan kepada pendidik. dengan 

sekolah yang memiliki tenaga pendidik yang kreatif juga akan 

mencerminkan profesionalitas seorang guru.  

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil 

penelitian-penelitian  sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai 

bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian 

yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 

yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan K Hajati, dalam Jurnal Ilmiah 

 Indonesian Journal of Educational Science (IJES). Dengan 

judul ―Pelaksanaan Pendidikan Holistik-Integratif dalam 

Pelayanan Kebutuhan Dasar Anak Usia Dini di Kabupaten 

Mamuju Sulawesi-Barat‖ yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar 

anak secara utuh, simultan, dan berkesinambungan dalam 

keterpaduan (Holistik Integratif) perlu dilakukan sejak dini 

dalam rangka menciptakan sumber daya manusia bermutu. 

Tujuan penelitian ini memperoleh deskripsi: 1) Kondisi 

sasaran Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD 

HI) dan akses anak usia dini dalam memperoleh kebutuhan 

dasarnya, 2) Kondisi mutu layanan dan kelembagaan Bina 

Keluarga Balita (BKB)-Posyandu-PAUD 3) Faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan terpadu 

BKB-Posyandu-PAUD dan 4) Upaya mengatasi hambatan 

dalam pelaksanaan layanan terpadu BKB-Posyandu-PAUD 

dalam rangka implementasi program PAUD HI di Kabupaten 

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Objeknya kelompok PAUD 

SIOLA (Stimulasi Intervensi Optimalisasi Layanan Anak), 

yakni kelompok PAUD yang merupakan lembaga pemberi 

layanan BKB Posyandu-PAUD dan Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM). Incidental sampling diterapkan dalam 

penentuan sampel. Data dikumpulkan melalui metode 
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observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Jumlah 

keseluruhan anak usia dini di Kabupaten Mamuju 20.217 

orang, 8.172 anak terlayani dan 12.045 anak belum terlayani. 

Adapun mereka yang terlayani di PAUD dan teridentifikasi 

sebagai anak berusia 0-6 tahun sejumlah 6.451 anak. 

Berdasarkan angka tersebut dapat diketahui Angka Partisipasi 

Kasar (APK) anak usia dini baru mencapai 40,42% (rendah), 

Proporsi anak usia dini yang bersekolah tepat waktu pun 

masih rendah, dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM)-

nya baru mencapai 31,91%. Ini mengindikasikan program-

program yang ditujukan guna memperluas kesempatan bagi 

penduduk anak usia dini di Kabupaten Mamuju untuk 

mengenyam pendidikan, belum menunjukkan keberhasilan. 

Termasuk didalamnya, program PAUD Holistik Integratif 

SIOLA yang telah digulirkan sejak tahun 2012. Mutu layanan 

dan kelembagaan BKBPosyandu-PAUD Holistik Integratif 

dalam rangka pelayanan kebutuhan dasar anak usia dini di 

Kabupaten Mamuju masih rendah. Terdapat faktor pendukung 

pelaksanaan layanan terpadu BKB-Posyandu-PAUD dalam 

rangka implementasi program PAUD HI di Kabupaten 

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang perlu ditingkatkan 

pemberdayaannya. Terdapat sejumlah faktor penghambatnya 

yang meski telah dilakukan upaya mengatasinya, namun 

belum menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Olehnya, perlu 

terus dilakukan kajian/penelitian menyangkut pelaksanaan 

PAUD HI di Kabupaten Mamuju, agar ditemukan alternatif 

solutif guna mengatasi masalah yang dihadapi PAUD HI di 

Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
24

  dari 

penelitian diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan 

penelitian penulis dimana sama-sama membahas 

pembelajaran Holistik Integratif namun penelitian terdahulu 

membahas mengenai Holistik integratif dalam Pelayanan 

Kebutuhan Dasar Anak Usia Dini. Sedangkan peneliti 

                                                      
24 Kartika Hajati," Pelaksanaan Pendidikan Holistik-Integratif Dalam 

Pelayanan Kebutuhan Dasar Anak Usia Dini Di Kabupaten Mamuju Sulawesi-

Barat", Jurnal Ilmiah Indonesian Journal of Educational Science (IJES), Vol 1, No.2 

(2018). 
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membahas mengenai pembelajaran Holistik Integratif dalam 

mengembangkan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. 

2. Penelitian yang dilakukan Dedah Jumiatin, dalam Jurnal 

program studi pendidikan guru PAUD STKIP Siliwangi 

Bandung Dengan judul ―Penerapan Metode Holistik Integratif 

Dalam Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia 

Dini di Purwakarta‖. Menyimpulkan bahwa Tantangan 

kehidupan modern semakin komplek mengharuskan para 

pendidik dan institusi pendidikan bekerja lebih keras 

menyiapkan generasi yang handal dan kompetitif. Di antara 

upaya yang sering dilakukan ialah menerapkan metode-

metode pembelajaran baru, salah satunya metode holistik 

integratif dalam pendidikan anak usia dini. Ciri khas metode 

ini ialah menyentuh seluruh aspek perkembangan anak didik, 

menggunakan berbagai instrumen edukasi yang 

memungkinkan. Metode ini memungkinkan dipadukan 

dengan konsep Multiple Intelligence dari Howard Gardner 

untuk penguatan aspek-aspek kecerdasan anak, misalnya segi 

Interpersonal Intelligence-nya. Dalam penelitian pengabdian 

masyarakat terhadap anak usia dini di Purwakarta, kami 

peroleh hasil 85% anak mengalami peningkatan kecerdasan 

interpersonal. Rata-rata tingkat kecerdasan interpersonal anak, 

setelah mendapat perlakuan, mengalami peningkatan 

signifikan. Hal itu terlihat dari kemauan anak untuk bergaul, 

berkomunikasi, bekerjasama, memahami orang lain, serta 

sabar mengikuti aturan bersama yang diterapkan. 
25

dari 

penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan yaitu penelitian 

peneliti yaitu dimana penelitian terdahulu membahas tentang 

kecerdasan interpersonal anak sedangkan peneliti membahas 

pembelajaran Holistik Integratif Untuk Dalam 

Mengembangkan sosial emosional anak usia 5-6 tahun.  

                                                      
25 Jumiatin, Windarsih, and Sumitra, "Penerapan Metode Holistik Integratif 

Dalam Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini Di Purwakarta" 

 Jurnal Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Siliwangi Bandung, 

Vol. 6, No.2 (2020). 

http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/tunas-siliwangi/article/view/1715
http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/tunas-siliwangi/article/view/1715
http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/tunas-siliwangi/article/view/1715
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3. Penelitian yang dilakukan M. Ulfah, dalam Jurnal Ilmiah 

 Indonesian Journal of Educational Science (IJES). Dengan 

judul ―Pendekatan Holistik Integratif Berbasis Penguatan 

Keluarga pada Pendidikan Anak Usia Dini Full Day‖. 

Menyimpulkan bahwa ditemukan perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pendekatan holistik integratif berbasis penguatan 

keluarga di KB TK , Aisyiyah Ahmad Dahlan Full Day Kota 

Yogyakarta dengan hasil yang sesuai standar dari Peraturan 

Presiden No 60 tahun 2013. Hal ini terlihat dari hasil 

pengumpulan data yang dilakukan meliputi lima 

layanan/program pelaksanaan yaitu pendidikan, pengasuhan, 

gizi, kesehatan dan perlindungan. Dukungan keluarga sebagai 

penyelenggaran pendidikan anak di rumah dan partisipasi 

aktif dalam kegiatan di sekolah menjadi faktor pendukung 

keberhasilan pendekatan holistik integratif pada PAUD full 

day.
26

 Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan 

penelitian peneliti yaitu dimana penelitian terdahulu 

membahas tentang pendekatan holistik integratif berbasis 

penguatan keluarga pada pendiidkan anak usia dini. 

Sedangkan penelitian peneliti membahas pembelajaran 

holistik integratif dalam mengembangkan sosial emosional 

anak usia 5-6 tahun di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu. 

4. Penelitian yang dilakukan Heny Wulandari, dalam ternational 

Journal of Multidisciplinary and Current Research. Dengan 

judul ―Evaluation of Holistic Integrative Program in Early 

Childhood Education and Development‖. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan 

program holistik integratif (PAUD HI) di tiga lembaga 

terpadu, termasuk PAUD Anggrek, program pendidikan 

keluarga balita atau Bina Keluarga Balita (BKB) Anggrek dan 

pos pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) Matahari di 

Kelurahan clincing, Jakarta Utara. Penelitian evaluasi ini 

menggunakan pendekatan model context , input , proccess and 

                                                      
26 Maulidya Ulfah,‖ Pendekatan Holistik Integratif Berbasis Penguatan 

Keluarga Pada Pendidikan Anak Usia Dini Full Day‖, Jurnal Obsesi : Jurnal 

Pendidikan Anak Usia Dini 4, No. 1 (2020): H. 10-19. 

https://www.obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/255
https://www.obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/255
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product (CIPP) Dari Stufflebeam . Data di peroleh dengan 

melakukan wawancara , dokumentasi, dan observasi . Melalui 

analisis menunjukkan bahwa : (1) Tujuan Evaluasi Konteks 

Pelaksanaan Program PAUD HI sesuai dengan kriteria 

keberlanjutan yang didefinisikan oleh PAUD Anggrek, BKB 

Anggrek DAN Posyandu Matahari; (2) Evaluasi Input PAUD 

HI Sudah baik namun dari segi tenaga pengajar atau pendidik 

PAUD, sarana dan prasrana belum mencukupi, sedangkan 

masukan dari BKB dan posyandu telah sesuai dengan kriteria 

dari segi keuamgam; (3) Evaluasi proses diperoleh data bahwa 

proses pelaksaanan program PAUD ,BKB,dan Posyandu telah 

sesuai dengan kriteria evaluasi ; dan (4) evaluasi produk 

menetapakan bahwa program PAUD,BKB, dan Posyandu 

telah sesuai dengan kriteria evaluasi.
27

 Dari penelitian diatas 

terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu 

dimana peneliti terdahulu membahas tentang pembelajaran 

holistik integratif dalam mengembangkan sosial emosional 

anak usia 5-6 tahun. 

5.  Penelitian yang dilakukan Elisabeth Sarinastitin, dalam Jurnal 

Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan judul 

―Pendidikan Holistik Integratif untuk pembentukan karakter 

anak usia dini‖ pada penelitian ini Pendidikan integratif 

merupakan pendidikan yang menyatakan keseluruhan yang 

menjadi dasar untuk pembentukan karakter. Pola pendidikan 

seperti ini menuntuk keterlibatan banyak pihak, tidak hanya 

pada pendidikan formal di sekolah tetapi harus dilakukan juga 

melalui pendidikan non formal seperti keluarga, komunitas, 

dan lain-lain. Tujuannya menjadikan anak sejak usia dini 

dapat berperilaku sesuai dengan etika moral dan agama. 

Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan semestinya 

juga membuat kebijakan yang integratif demi mendukung 

pelayanan pendidikan anak usia dini yang holistik dan 

terpadu. Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan karakter 

                                                      
27 Wulandari, Supriyati, Jalal, ‗Evaluation of Holistic Integrative Program 

in Early Childhood Education and Development (PAUD HI‘ Jurnal Multidisciplinary 

and Current Research, Vol. 6, (2018). 
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anak yang terintegratif demi tercapainya generasi emas 

sebagai pembentuk karakter bangsa. Keterlibatan pemerintah 

tidak terlepas dari keterlibatan orang tua sebagai fondasi dasar 

pendidikan dan pembentukan karakter anak. Kerjasama antara 

lembaga pendidikan, pemerintah dan keluarga menjadi hal 

penting dalam pembentukan karakter anak yang holistik dan 

terintegratif
28

 dari penelitian diatas terdapat beberapa 

perbedaan yaitu penelitian  membahas Pembelajaran holistik 

untuk mengembangkan karakter anak usia dini , sedangkan 

penelitian peneliti membahas pembelajaran holistik integratif 

untuk mengembangkan sosial emosional anak usia 5-6 tahun . 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

  Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu 

pendekatan deskriptif kualitatif atau suatu pendekatan yang 

dilakukan untuk dapat mendekripsikan suatu gejala, pristiwa, 

kejadian yang terjadi saat ini. Dimana penulis mengumpulkan 

gambar pristiwa dan kejadian yang terjadi serta menjadikannya 

sebagai fokus penelitian untuk di jabarkan sebagaimana 

adanya. 

  Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat 

postpoitivisme digunakan untuk meneliti pada keadaan obyek 

yang alamiah, sebagai lawannya yakni eksperimen dimana 

peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampe 

sumber data dilakukan dengan cara purposive serta snowbaal, 

tehnik pengumpulan dengan gabungan (tringulasi), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan arti daripada generalisasi.
29

 Penelitian 

                                                      
28 Elisabeth Sarinastitin, ‖Pendidikan Holistik Integratif Untuk 

Pembentukan Karakter Anak Usia Dini"Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia 

Dini. Vol 2, No 1 (2019). 
29Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2016).h. 

305. 
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kualitatif adalah penelitian yang cenderung berbentuk kata-

kata dan gambar yang tidak menekankan pada angka. 

  Berdasarkan pemaparan diatas dapat peneliti 

simpulkan bahwa penelitian deskripsi kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk 

memahami fenomena tentang rencana pelaksanaan dan 

evaluasi dari pihak sekolah dalam mengembangkan sosial 

emosional anak usia 5-6 tahun dengan pembelajaran Holistik 

Integratif. Dengan demikian penelitian tentang ―Implementasi 

pembelajaran Holistik integratif dalam mengembangkan sosial 

emosional anak di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung‖ Segnifikan diteliti dengan pendekatan deskriptif  

kualitatif. 

b. Sifat Penelitian 

Fokus penelitian ini konsepsi deskriptif, penulis 

berusaha untuk memotret pristiwa serta kejadian yang 

dimaksud yaitu proses dalam pembelajaran holistik integratif 

di kelompok B di TK Aisyiyah 1Labuhan Ratu Bandar 

Lampung untuk mengembangkan kemampuan Sosial 

Emosional anak. Penulis ini menggambarkan kondisi 

dilapangan tentang fokus penelitian yang diteliti dalam 

penelitian ini. Jelasnya menggambarkan sebuah keadaan yang 

ada di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah peserta 

didik di kelas B2 Di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung yang berjumlah 22 orang peserta didik sedangkan 

objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti, yaitu 

mengembangkan kemampuan Sosial Emosional  melalui 

pembelajaran holistik integratif. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan 

penelitian di TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung 
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karena peneliti tertarik untuk melihat bagaimana upaya guru 

dalam mengembangkan Sosial Emosional anak usia dini 

melalui pembelajaran Holistik Integratif. 

TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung 

merupakan sebuah lembaga pendidikan yang turut membantu 

mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia 

sejak dini untuk menjadi manusia yang memiliki kemampuan 

dan berakhlak mulia dengan berbasis keagamaan. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.
30

 

Di dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian ialah peneliti itu sendiri. Instrumen dalam 

penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa berhasilnya 

pembelajaran Holistik integratif dapat memberikan dampak 

dalam  mengembangkan  sosial emosional pada anak. 

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini instrumen 

yang penulis gunakan ialah lembar observasi yang digunakan 

pada saat proses kegiatan. Lembar observasi ini berisikan 

indikator-indikator dari perkembangan sosial emosional anak 

melalui pembelajaran holistik integratif. Dalam pedoman 

observasi digunakan penulis agar saat melakukan observasi 

lebih terarah sehingga hasil data yang didapat kan mudah 

diolah. 

 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sangat penting dilakukan oleh 

penulis dalam penelitian untuk mendapatkan data yang valid. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai peraturan, 

berbagai sumber, berbagai cara pengumpulan data yang 

diperlukan: 

                                                      
30 Ibid. 
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a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan 

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil 

kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra 

lainya.
31

 dapat disimpulkan bahwa observasi adalah tehnik 

pengumpulan data secara langsung yang pengamatannya 

dengan menggunakan panca indranya mata untuk melihat dan 

telinga untuk mendengar. 

Metode observasi adalah suatu kegiatan pengamatan 

yang secara sistematis dilakukan untuk memperolah informasi 

atau data yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran 

sesunguhnya suatu peristiwa agar dapat menjawab pertanyaan 

permasalahan yang ada pada penelitian, dan hasil observasi 

berupa kejadian, aktifitas, peristiwa, kondisi atau suasana 

tertentu.
32

 

Metode observasi atau pengamatan bermanfaat untuk 

memberikan informasi tambahan tentang  yang menjadi objek 

suatu penelitian. Observasi suatu lingkungan sosial akan 

menambah informasi baru untuk pemahaman konteks ataupun 

kejadian yang akan diteliti. 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu observasi non partisipan. Observasi non partisipan 

merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan dengan 

tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang 

diamati. Sehingga peneliti hanya mengamati anak didalam 

kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

ini dilakukan pada kelas yang menjadi objek peneliti untuk 

mendapatkan informasi atau gambaran langsung tentang 

bagaimana implementasi pengelolaan pembelajaran dalam 

proses pengembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun di 

TK Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

 

                                                      
31 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2015).h.118. 
32 Wiratna Sujarweni, Metodelogy Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah 

Dipahami (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), H. 32. 
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b. Wawancara (Interview) 

Pengertian wawancara (interview) menurut Abu 

Achmadi adalah "proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana  dua orang atau lebih 

bertatap  muka  mendengarkan  secara langsung informasi-

informasi atau keterangan–keterangan. Wawancara adalah 

untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan 

imnplementasi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.
33

 analisis 

dokumen, atau teknik-teknik lain. terdapat jenis-jenis 

wawancara yaitu:  

1) Wawancara terpimpin  

Wawancara yang dilakukan pada pedoman-

pedoman berupa kuesioner yang telah dipersiapkan 

sebelumnya sehingga pewawancara tinggal membacakan 

pertanyaan-pertanyaan terhadap responden.  

2) Wawancara tidak terpimpin  

Proses Tanya jawab yang terarah untuk 

mengumpulkan data-data yang relevan saja. Kelemahan 

dari wawancara tidak terpimpin adalah kesan yang 

diucapkan serta susunan menjadi formal dan kaku. 

Keuntungannya yaitu pertanyaan yang diajukan 

sistematis, sehingga mudah diolah kembali, pemecahan 

masalah menjadi mudah diolah kembali.  

Untuk itu penulis menggunakan wawancara 

terpimpin yang artinya penulis merencanakan terlebih dahulu 

apa saja yang harus dipersiapkan untuk melalui teknik 

wawancara tersebut. Dalam memperoleh data yang terperinci 

dan untuk melengkapi data hasil observasi, peneliti 

melakukan wawancara kepada guru. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan wawancara terpimpin, dimana penulis 

telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Peneliti memberikan sejumlah pertanyaan 

                                                      
33 kunandar, ‗ Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai 

Pengembangan Profesi Guru‘, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke 

Sembilan, Juni 2013. 
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kepada guru tentang proses pembelajaran yang terdapat di 

taman kanak-kanak Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung  untuk mendapatkan data tentang tingkat 

keberhasilan pembelajaran holistik integratif dalam 

mengembangkan  sosial Emosional anak.  

3) Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen.
34 

Dokumen yang telah 

diperoleh kemudian diuraikan (analisis), dibandingkan dan 

dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian. Jadi 

dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan data dan menulis 

atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang 

sejarah dokumen, namun yang dilaporkan adalah hasil analisis 

terhadap dokumen-dokumen tersebut. Kelebihan metodeini 

adalah efisien dari segi waktu, segi tenaga, dan segi biaya. 

Namun, kekurangan metode ini validitas dan reabilitas data 

rendah, masih diragukan.
35

 Dokumentasi yang penulis  

lakukan dengan mengumpulkan dan  mempelajari RPP guru, 

visi dan misi, proses pembelajaran yang di lakukan guru, 

keadaan peserta didik, sarana dan prasana yang ada di TK 

Aisyiyah 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung 

 

6. Tehnik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan dan 

setelah selesai dilapangan. Dengan tahap reduksi data (data 

reduction), Penyajian data (display data), dan menarik 

kesimpulan (verification/conclusion drawing). 

a. Reduksi Data 

Data yang dieperoleh dari lapangan jumlahnya cukupi 

banyak. Oleh karena itu diperlukan pencatatan secara teliti dan 

rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

                                                      
34 Husaini Usman Dan Purnomo Setyadi, Metodologi Penelitian Sosial, 

Jakarta, Bumi Aksara, 2001. H.73. 
35 Ibid. 
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pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, mencari tema 

dan pola, serta membuang yang tidak perlu. Selanjutnya, data 

yang telah direduksi akan memberiekan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, serta akan mencari data yang dieperlukan. 

b. Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

display data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dielakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, data sejenisnya. Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa, dalam penyajian data pada penelitian 

kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dalam mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahamie apa yang terjadi. 

c. Verifikasi/ Menarik Kesimpulan 

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan 

disusun secara sistematik dalam bentuk naratif. Data tersebut 

disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam 

bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang diambil 

sekiranya masih terdapat kekurangan, maka akan ditambahkan. 

Agar hasil penelitian mempertanggung jawabkan maka 

dikembangkan tata cara untuk mempertanggung jawabkan ke 

absahan hasil penelitian, karena tidak mugkin melakukan 

pengecekan terhadap instrument penelitian yang diperankan oleh 

peneliti itu sendiri, maka yang akan diperiksa adalah ke absahan 

datanya.  

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji 

kreabilitas, uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil 

penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Pemeriksaan keabsahan data diterapkan dalam membuktikan hasil 

penelitian dengan kenyataan yang ada dalam lapangan. Teknik 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 
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keperluan pengecekan atau teknik pemeriksaan data ini 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau 

membandingkan triagulasi dengan sumber data.
36

 Dalam 

penelitian ini, digunakan tenik triangulasi sumber yang dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Direncanakan penulisan laporan penelitian (skripsi) 

nantinya terdiri dari Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir. 

Bagian Awal merupakan halaman-halaman formalitas yang terdiri 

dari sampul, halam judul, halaman nota dinas, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman moto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar 

isi, dan abstrak skripsi. 

Bab I Pendahuluan berisi pendahuluan yang mencakup 

Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, 

Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Tempat Penelitian, 

Sumber Data, Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data, 

Analisis Data dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II Tinjauan pustaka, yang berisikan tentang 

Implementasi Pembelajaran Holistik Integratif dan Keterampilan 

Sosial Emosional Anak . 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berfungsi 

untuk menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian 

yang berisi Sejarah Berdirinya TK Tsabita  dan Lokasi TK 

Tsabita, Letak Geografis TK Tsabita, Sarana dan Prasarana TK 

Tsabita, dan Juga Menjelaskan Tentang Penyajian Fakta dan Data 

Penelitian. 

 

 

                                                      
36 Moloeng, Lexy Metodologi PenelitianKualitatif (Bandung: PT. 

Rosdakarya, 2008), h. 330. 
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Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini terdapat Analisis 

Data Penelitian dan Temuan Penelitian. 

Bab V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca untuk mengambil intisari skripsi 

ini yaitu berisikan tentang simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Pembelajaran Holistik integratif  

1. Pengertian Implementasi  

Implementasi secara sederhana bisa diartikan 

pelaksanaan dan penerapan. Implementasi adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah 

disusun secara matang dan terperinci.  

Secara etimologis pengertian implementasi menurut 

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab 

yaitu implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to 

implement. Dalam kamus besar webster, to implement ( 

mengimplementasikan ) berati to provide the means for 

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu ) dan to give practical effect to ( untuk menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu )
37

 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai tujuan kegiatan.
38

 Majone dan Wildavsky 

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi
39

. Adapun 

Schubert mengemukakan bahwa ―implementasi adalah system 

rekayasa.  

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi 

antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
40

 

                                                      
37 Abdul Wahab, Solichin.2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi 

Ke Implementasi Kebijakan Negara.Jakarta:Bumi Aksara. 
38 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, 

Jakarta, 2002), h. 170. 
39 Ibid. 
40 Guntur Setiawan, Impelemtasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Balai 

Pustaka, Jakarta, h. 76. 
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Adapun pendapat dari Van Meter dan Van Horn 

mendefinisakn implementasi sebagai tindakan-tindakan dalam 

keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup 

usaha –usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan 

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar 

dan kecil untuk mencapai tujuan yang dicapai.
41

 

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan 

bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu 

sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat 

disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang 

terencana,dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 

acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, 

atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme 

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan. 

 

2. Pengertian Pembelajaran  

Istilah pembelajaran berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 Bab pertama, adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 

 Jadi interaksi siswa dengan guru atau sumber belajar 

yang lain dalam lingkungan belajar disebut pembelajaran.
42

 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

                                                      
41 Budi Winarno, Kebijakan Public (jakarta: Pt. Buku kita, 2008). 
42 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 5. 
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penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik.
43

  

Menurut Rombepajung dalam Thobroni  berpendapat 

bahwa pembelajaran adalah ―pemerolehan suatu mata 

pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui 

pelajaran, pengalaman, atau pengajaran‖
44

 Kimble dan 

Garmezy dalam Thobroni mengemukakan bahwa 

pembelajaran adalah ―suatu perubahan perilaku yang relatif 

tetap dan merupakan hasil praktek yang diulang-ulang‖
45

. 

Pembelajaran memiliki makna bahwa siswa harus 

dibelajarkan bukan diajarkan. Siswa dituntut untuk lebih aktif 

mencari, menemukan, menganalisis, merumuskan, 

memecahkan masalah, dan dapat menyimpulkan suatu 

masalah. 

Pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk 

keberhasilan menempuh tes ujian yang hakikatnya lebih 

banyak menekankan pada dimensi proses kognitif yang 

rendah seperti menghafal konsep, memahami dan 

mengaplikasikan rumus-rumus, sedangkan proses kognitif 

yang lebih tinggi (menganalisis, mengevaluasi dan mencipta) 

jarang tersentuh.
46

 Kegiatan pembelajaran berlangsung dalam 

hubungan antara sekolah dan masyarakat, siswa belajar secara 

aktif, sedangkan guru sebagai fasilitator. Pembelajaran adalah 

upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga 

masyarakat yang baik.
47

 

                                                      
43 M Evendi ,Kajian Serta Konsep E-Journal Pembelajaran Ihyaul 

Arabiyah (Vol. 1 No. 1 Tahun 2016). 
44 Thobroni, Belajar Dan Pembelajaran (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2015). 
45 Ibid. 
46 IB. Siwa, I W Muderawan, I N Tika "Pengaruh Pembelajaran Berbasis 

Proyek Dalam Pembelajaran Kimia Terhadap Keterampilan Proses Sains Ditinjau 

Dari Gaya Kognitif Siswa" (Program Studi Pendidikan IPA, Program Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha Singar. 
47 Oemar Hamalik, "Kurikulum Dan Pembelajaran". (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), h. 63 7 Shinji Nobira, ‗Education For Humanity: Implementing Values in 
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

untuk membentuk peserta didik sebagai pribadi yang utuh.  

 

3. Pengertian Holistik integratif  

Kata, holistik integratif (holistic) berasal dari kata 

holism, kata holism  pertama kali digunakan oleh J.C. Smuts 

dalam tulisannya yang berjudul Holism and Evolution. Seperti 

yang ditulis oleh Shinji Nobira dalam makalah Education For 

Humanity: Implementing Values in Holistic Education, bahwa 

“The word, holistic is derived from the, holism. The word 

holism is said to have been first used in ―Holism and 

Evolution‖ by J.C. Smuts written in 1926‖. Asal kata 

―holisme‖ diambil dari bahasa Yunani, holos, yang berarti 

semua atau keseluruhan. Smuts mendefinisikan holisme 

sebagai sebuah kecenderungan alam untuk membentuk 

sesuatu yang utuh sehingga sesuatu tersebut lebih besar 

daripada sekedar gabungan-gabungan bagian hasil evolusi.
48

 

Menurut Direktorat Pembinaan PAUD , holistik dan 

integratif memiliki pengertian yaitu sebuah penanganan anak 

usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup 

pelayanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan 

semua aspek perkembangan anak. Integratif atau terpadu 

artinya penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu 

oleh beberapa pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, 

pemerintahan daerah, dan pusat. Mengintegrasikan segala 

aspek dan nilai – nilai dalam pendidikan seperti moral , etis, 

religious , psikologis , filosofis, dan social dalam kesatuan 

yang dilakukan secara menyeluruh.
49

 

                                                                                                                  
Holistic Education. 

48 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, „Holisme‟, 

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Holisme. 
49 Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan 

Masyarakat (2015) "Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Pendidkan Anak Usia Dini". Jakarta: Depdikbud. 
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holistik–integratif menurut John Dewey adalah 

pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik 

dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan pada interaksi 

dengan lingkungan dan pengalaman hidupnya
50

 Menurut 

Ahmad Susanto , Istilah holistik integratif mengandung 

makna menyeluruh atau utuh, yaitu penyelenggaraan program 

pembelajaran di paud dilaksanakan dalam rangka 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani anak usia dini secara utuh dan menyeluruh.
51

 

Pendekatan holistik integratif memandang manusia 

secara utuh, dalam arti manusia dengan unsur kognitif, afeksi 

dan perilakunya. Manusia juga tidak bisa berdiri sendiri, 

namun terkait erat dengan lingkungannya. Manusia tidak bisa 

terlepas dari manusia lain, demikian pula dengan lingkungan 

fisik atau alam sekitarnya. Manusia juga tergantung kepada 

Tuhan yang Maha Kuasa selaku pencipta dan penentu 

hidupnya.
52

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa holistik 

integratif adalah mengandung makna menyeluruh manusia 

dengan gabungan dari keseluruhan yang utuh dalam arti 

manusia dengan unsur konitif, afeksi dan perilakunya.  

 

4. Pengertian Pembelajaran  Holistik integratif  

Pembelajaran holistik integratif merupakan proses 

pembentukan peserta didik secara utuh dan menyeluruh 

meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, estetika, fisik, 

dan spiritual. Sebagaimana pendapat John P. Miller, bahwa 

holistic education attempts to nurture the development of the 

whole person. This includes the intellectual, emotional, 

physical, social, aesthetic, and spiritual.  

Menurut Jeremy Henzel dan Thomas juga 

                                                      
50 Tim Penukus PGMI, Pembelajaran Tematik, Surabaya: Lapis-

PGMI,2009. 
51 Ahmad Susanto, "Pendidikan Anak Usia Dini Konsep Dan Teori" Maret 

2017, PT Bumi Aksara, h. 182. 
52 Sawang, ―Pendekatan Holistik Integratif Dalam Pendidikan Anak,‖ 2011. 
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menyatakan bahwa pendidikan holistik integratif adalah upaya 

membangun seluruh aspek pembelajaran yang mencakup 

spiritual, moral, imajinatif, intelektual, budaya, estetika, 

emosi, fisik pada siswa secara utuh dan seimbang yang 

mengarahkan seluruh aspek tersebut ke arah pencapaian 

sebuah kesadaran tentang hubungannya dengan Tuhan.
53

 

mengandung pengertian bahwa pendidikan holistik integratif 

berusaha mengembangkan aspek-aspek pada diri siswa secara 

menyeluruh dan bermuara pada rasa kesadaran tentang 

keberadaan Tuhan.  

Menurut Martuti, Pembelajaran Holistik integratif 

sangat berkaitan erat dengan pendidikan anak usia dini yang 

mempunyai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut.
54

 

pembelajaran holistik – integratif berasumsi bahwa 

pikiran secara alami (naluriah) senantiasa mencari arti setiap 

hal dalam konteksnya, yaitu lingkungan tempat ia 

berada.sejalan dengan hal ini, karweit menuturkan bahwa 

dalam pembelajaran holistik- integratif, pembelajaran di 

desain agar anak dapat memecahkan persoalan melalui 

kegiatan yang merefleksikan kejadian sebenarnya.
55

 

Pentingnya pelaksanaan pembelajaran holistik 

integratif  masa  anak dan karakteristik anak usia dini , 

menuntut pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran yang memusatkan perhatiannya pada anak , 

maka dari itu Ulfah menjelaskan bahwa holistik integrative 

merupakan sebuah strategi desiminasi gagasan yang 

                                                      
53 Nanik Rubiyanto Dan Dany Haryanto. "Strategi Pembelajaran Holistik 

Integratif Di Sekolah". (Jakarta: 2010, Pustaka Pelajar), h. 192‖ 
54 Martuti, "Mendirikan Dan Mengelola PAUD": Manajemen Administrasi 

Dan Strategi Pembelajaran, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011. 
55 Suyanto, Slamet . "Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini", 

Yogyakarta : Hikayat Publishing 2015. 
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dilaksanakan untuk menciptakan pendidikan anak usia dini 

yang holistik integratif untuk proses pembelajaran 

menyeluruh dan terpadu.
56

 Sedangkan menurut Subroto, 

pembelajaran holistik integratif adalah pembelajaran yang 

diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang 

dikaitkan dengan pokok bahasa lain. Dilakukan dengan 

spontan atau direncanakan , baik dalam satu bidang studi dan 

beragam pengalaman belajar anak didik , maka pembelajran 

nya harus bermakna.
57

 Pendidikan holistik integratif 

merupakan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran 

sepanjang hayat. John Hare berpendapat bahwa holistic 

education prepares a student for lifelong learning in which 

the educational focus moves towards the life skills, attitudes 

and personal awareness that the student will need in an 

increasingly complex world. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rinke yang menyebutkan bahwa karakteristik dasar dan 

tersirat dalam pendidikan holistik integratif antara lain:  

a. Pendidik holistik integratif menggunakan metode yang 

bervariasi untuk mempertemukan kebutuhan pembelajar, 

pendidik, dan situasi pembelajaran  

b. Pendidik holistik integratif membantu pembelajar untuk 

mencapai potensi unik dan menyelenggarakan 

pembelajaran sebagai proses sepanjang hayat  

c. Pendidik holistik integratif menyusun lingkungan 

pembelajaran untuk meningkatkan potensi kreatif dan 

pengetahuan dari pemikiran manusia. Lingkungan 

pembelajaran dapat berupa dalam kelas dan luar kelas, 

lingkungan budaya, sosial, dan lingkungan alam  

d. Strategi evaluasi meliputi seluruh individu yang terlibat 

dalam proses belajar-mengajar.  

 

                                                      
56 Ulfah, Fari Manajemen PAUD :" Pengembangan Jejaring Mitra Belajar," 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. 
57Tim  Penukus PGMI, Pembelajaran Tematik, Surabaya: Lapis-

PGMI,2009.‖ 
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Istilah pembelajaran holistik integratif memiliki 

banyak pengertian. Berdasarkan pendapat para ahli tentang 

pembelajaran holistik integratif, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran holistik integratif merupakan suatu 

proses pembentukan peserta didik secara utuh meliputi aspek 

intelektual, emosional, sosial, estetika, fisik, dan spiritual 

melalui interaksi dengan lingkungan serta dilakukan 

sepanjang hayat.  

5. Tujuan Pembelajaran Holistik integratif  

Tujuan khusus dari program pembelajaran PAUD 

HolistikIntegratif berdasarkan peraturan Presiden Nomor 60 

Tahun 2013 pasal 2 ayat 2 sebagai berikut:  

a. Membentuk  anak berkepribadian utuh sejak dini  

b. Terpenuhinya gizi, kesehatan, dan pendidikan bagi anak 

secara terpadu dalam rangka mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal kelompok umur.  

c. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, 

penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi 

dimanapun anak berada.  

d. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara 

terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, 

sesuai kondisi wilayah.  

e. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang 

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah 

daerah, dalam upaya mengembangkan anak usia dini 

holistic-integratif.
58

   

Melalui pendidikan holistik integratif, peserta didik 

diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri (learning to be). 

Dalam arti dapat memperoleh kebebasan psikologis, 

mengambil keputusan yang baik, belajar melalui cara yang 

sesuai dengan dirinya, memperoleh kecakapan sosial, serta 

dapat mengembangkan karakter dan emosionalnya.  

                                                      
58 ―Ahmad Susanto, ‗Pendidikan Anak Usia Dini Konsep Dan Teori‘ Maret 

2017, PT Bumi Aksara, h. 182.‖ 
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6. Pengaruh dalam Pendidikan anak usia dini  

Berbagai pengaruh yang tampak dalam pendidikan 

holistik integratif antara lain:  

a. Aspek pendidikan  

Pendidikan yang bermutu dapat mengembangkan 

semua lingkup perkembangan anak ( nilai-nilai agama dan 

moral, sosial-emosional, motoric kasar dan motoric halus, 

kognitif dan bahasa), namun jika pendidikan yang diberikan 

tidak bermutu, maka semua lingkup perkembangan anak juga 

tidak bias berkembang secara optimal.  

b. Aspek kesehatan dan Gizi  

Jika kesehatan dan gizi anak rendah, maka akan 

berdampak pada rendahnya kognisi anak, karena 

perkembangan kognisi anak sangat dipengaruhi oleh 

kesehatan dab gizi. Hal ini seiring dengan penelitian Ernesto 

Pollit dkk  menyatakan bahwa pemberian makanan sehat dan 

bergizi, akan mempengaruhi perkembangan kognisi anak.  

c. Aspek pengasuhan  

Jika pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak 

tepat, maka akan berpengaruh secara positif terhadap 

perkembangan sosial-emosional anak, mengingat bahwa orang 

tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak. 

Sebagaimana pernyataan Sigmund Freud ―Pengalaman di lima 

tahun Pertama kehidupan Seseorang sesungguhnya 

menentukan kesehatan jiwa & kemampuan menyesuaikan diri 

dalam kehidupannya kemudian‖.  

d. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak  

Deteksi dini tumbuh kembang anak, juga memegang 

peran sangat penting, karena jika anak-anak mengalami 

penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan, namun tidak 

terdeteksi sediini mungkin, maka sulit untuk diintervensi yang 

akhirnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

anak.  
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e. Aspek Perlindungan  

Apabila masyarakat (lingkungan), terutama orang tua 

dan pendidik PAUD mengetahui dan memahami tentang 

perlindungan anak, terhadap anak.
59

 Mereka akan bersikap 

dan berprilaku menghargai, memotivasi, berpihak, dan 

memenuhi hak-hak anak. Sebaliknya, jika tidak memahami 

mereka cendrung merendahkan, kurang berpihak, dan kurang 

menghargai anak. Bahkan boleh jadi mereka melakukan 

tindak kekerasan, mengeksploitir, dan tidak melindungi 

(membiarkan) anak. Jika hal ini terjadi, maka perkembangan 

anak pasti akan terganggu, berdasarkan teori ekologinya 

menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana mereka tinggal. Mulai dari lingkungan 

yang terdekat (mikro system) sampai dengan lingkungan yang 

jauh (makro system).
60

 

 

7. Prinsip Pembelajaran PAUD Holistik-Integratif  

Pengembangan Pembelajaran (kurikulum) dan 

pernagkat bahan ajar PAUD Holistik Integratif, didasarkan 

pada prinsip prinsip yang akan diuraikan berikut ini:  

a. Pelayanan yang holistic maksud dari pelayanan yang 

holistic terhadap anak usia dini adalah pemenuhan atas 

kebutuhan anak usia TK (4-6 tahun) yang dilayani secara 

esensial, utuh dan terpadu melalui pelayanan yang 

sistematik dan terencana mencakup layanan kesehatan,  

gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan 

pendidikan.  

b. Pelayanan yang tidak deskriminatif pelayanan yang 

diberikan sebagai penyelenggara pembelajaran Anak 

Usia Dini yang Holistik Integratif adalah memberikan 

pelayanan sesuai kebutuhan anak usia 4-6 tahun tanpa 

                                                      
59 ―Nanik Rubiyanto Dan Dany Haryanto. Strategi Pembelajaran Holistik 

Integratif Di Sekolah. (Jakarta: 2010, Pustaka Pelajar), h. 192.‖ 
60 ―Modul Pendalaman Materi Guru RA, Pendidikan Profesi Guru Dalam 

Jabatan, Kementerian Agama Republic Indonesia 2018,‖ n.d. 



 

 

  

39 

membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan 

agama. Dengan tetap memperhatikan empat prinsip hak 

anak yaitu kepentingan terbaik untuk semua, 

perkembangan kelangsungan hidup, menghargai 

pendapatnya dan non deskriminasi.  

c. Berbasis budaya konstuktif pemberian layanan anak usia 

4-6 tahun dengan menggali budaya-budaya local yang 

konstuktif dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain 

anak.  

d. Good Govermence. Adanya koordinasi dan kerjasama 

lintas sektoral, serta kementerian antara institusi 

pemerintahan, lembaga penyelenggara layanan dan 

organisasi terkait, baik local, nasional, maupun 

internasional dalam menyelenggarakan pendidikan anak 

usiadini..  

e. Berorientasi pada kebutuhan anak kegiatan pembelajaran 

pada anak harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan 

anak.  

f. Belajar melalui bermain, menggunakan media edukatif 

dan sumber belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan.  

g. Lingkungan yang kondusif, lingkungan harus diciptakan 

sedemekian rupa sehingga menarik dan menyenangkan 

dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan 

yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain.  

h. Menggunakan pembelajaran terpadu, pembelajaran di TK 

harus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang 

dilakukan melalui tema.  

i. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup yang 

dilakukan sebagai pembiasaan mengembangkan 

keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai 

proses pembiasaan.  

j. Pemanfaatan teknologi informasi pelaksanaan stimulasi 

pada anak usia TK, jika dimungkinkan dapat 

memanfaatkan teknologi untuk kelancaran kegiatan, 
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misalnya tape, radio, televise, computer, pemanfaatan 

teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran 

dimaksudkan untuk mendorong anak menyenangi 

belajar.  

k. Pembelajaran bersifat demokratis, proses pembelajaran 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berpikir, bertindak, berpendapat, serta berekspresi secara 

bebas dan bertanggung jawab.  

 

B. Perkembangan Sosial Emosional 

1. Pengertian Sosial Emosional 

Perkembangan sosial emosional  yaitu perkembangan 

tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-

aturan yang berlaku di masyarakat tempat anak berada. 

Menurut Yamin dan Jamilah Sabri Sanan Perkembangan 

sosial emosional meliputi perubahan pada relasi individu 

dengan orang lain, perubahan emosinya, perubahan 

kepribadiannya. Artinya dalam perkembangan  seorang   anak 

dalam  kehidupannya akan mengalami perubahan sosial 

emosional sesuai dengan tingkat kematangan dalam hal 

hubungannya dengan orang lain, teman sebaya, atau orang 

tuanya. Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, 

yakni anak memiliki kemampuan mengelola emosi positif 

dalam bersosialisasi atau dalam mengadakan interaksi sosial. 

Maksudnya dalam berinteraksi sosial anak diharapkan dapat 

mengelola emosinya dengan baik atau positif sehingga teman-

temannya merasa nyaman dengannya. Jika hal tersebut sudah 

terpenuhi maka hubungan secara sosial emosional sudah 

dapat dikatakan berhasil.
61

 

Menurut elizabeth B harlock bahwa sosial emosional 

adalah suatu kemampuan bertingkah laku sesuai norma, nilai 

atau harapan sosial dengan bereaksi secara emosional anak 

                                                      
61 ―Wahyuni, Sri, M. Syukri, Dan Dian Miranda. ―Peningkatan 

Perkembangan Sosial Emosional Melalui Pemberian Tugas Kelompok Pada Anak 

Usia 5-6 Tahun. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol. 4, No. 10, (2015), H, 2. 
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sudah ada semenjak bayi baru di lahirkan. Harlock 

berpendapat bahwa prilaku yang umum terjadi pada anak 

yaitu bersikap kooperatif  mencoba memiliki hubungan erat 

dan personal dengan orang lain atau teman sebaya nya , 

memiliki rasa empati , berekpresi secara wajar, menunjukkan 

sikap toleran dan mengenal aturan bermain
62

 

Yusuf dalam Yahro berpendapat bahwa 

perkembangan sosial emosional anak merupakan 

perkembangan tingkah laku pada anak dimana anak diminta 

untuk menyesuaikan diri dengan  aturan yang berlaku dalam 

lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan 

sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan 

diri dengan norma, moral dan tradisi dalam sebuah kelompok. 

Perkembangan sosial emosional menurut Suyadi 

adalah suatu teori yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus 

bersinggungan dengan perkembangan  sosial anak. Keduanya 

saling terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. 

Perkembangan sosial-emosional dipengaruhi oleh sikap, cara, 

dan kepribadian orang tua dalam memelihara, mengasuh, dan 

mendidik anaknya. Perkembangan sosial emosional adalah 

suatu proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami 

keadaan serta persaan ketika berinteraksi dengan orang 

dilingkungannya baik orang tua, saudara, teman sebaya atau 

orang  lain dikehidupan sehari harinya.
63

 

Perkembangan sosial-emosional perlu diperhatikan 

untuk mendapatkan perhatian khusus dari  pihak   orang   tua 

maupun pihak sekolah karena perkembangan sosial-emosional 

merupakan pengarah bagi siswa untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara baik kepada  setiap kelompok sosial dan 

mampu menyesuaikan diri terhadap emosi yang dimiliki.
64 

                                                      
62 ―Elizabeth B . Hurlock . 1978. Perkembangan Anak: Jakarta: Penerbit 

Erlangga,. 
63 Indanah Yulisetyaningrum, ―Perkembangan Sosial- Emosional Anak Usia 

Pra Sekolah,‖ Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan vol.10 No. (2019): 221–22.2 
64 ―Eka Tusyana, Analisis Perkembangan Sosial-Emosional, Jurnal Inventa. 
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Sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses 

belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai 

dengan aturan social yang ada agar anak mampu untuk 

mengendalikan perasaan. Menurut Sanan perkembangan 

sosial emosional   meliputi perubahan pada relasi individu 

dengan orang lain, perubahan emosinya, perubahan 

kepribadiannya. Artinya dalam perkembangan seorang anak 

dalam kehidupannya akan mengalami perubahan sosial 

emosionalnya sesuai dengan tingkat kematangannya dalam 

hal hubungannya dengan orang lain, teman sebaya, atau 

orangtuanya.
65

 

Berdasarkan pendapat teori di atas maka penulis 

menyimpulkan bahwa sosial emosional adalah kemampuan 

bertingkah laku dengan menjadikan anak menjadi makhluk 

sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain 

dengan perasaan emosinya muncul pada diri anak sejak bayi 

baru dilahirkan. 

 

2. Tingkat Pencapaian Perkembangan Sosial Emosional 

Perkembangan Sosial Emosional anak usia 5-6 tahun 

sudah berjalan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka 

dalam melakukan kegiatan secara berkelompok. Kegiatan 

bersama berbentuk seperti permainan. Tanda-tanda 

perkembangan pada tahap ini adalah: 

a. Anak dapat bekerjasama dan bermain bersama dengan 

teman. 

b. Anak mau berbagi dan membantu teman. 

c. Anak sabra ketika menunggu giliran 

d. Anak dapat menaati peraturan yang berlaku dalam sebuah 

permainan. 

e. Anak mau memberi maaf dan menerima maaf
66

 

                                                                                                                  
Vol III. No. 1 (Maret 2019). H. 18-20. 

65 ―Fadhila Turrahmi, "Kemampuan Sosial Emosional Melalui Permainan 

Kolaboratif PadaAnakKb", Jurnal Obsesi: Jurnal PendidikanAnak Usia Dini, Vol. 2, 

No. 1, (2018), H. 21. 
66 ―Luluk Asmawati," Perencanaan Pembelajaran PAUD" (Bandung: PT 
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Adapun tingkat pencapaian perkembangan sosial 

emosional anak usia 5-6 tahun menurut Wolfinger yaitu anak 

yang memiliki kemampuan perubahan tingkah laku dalam 

bentuk emosi yang positif saat berinteraksi sosial atau 

berhubungan dengan orang lain yaitu teman sebaya atau 

orang dewasa, memiliki empati, bekerja sama dan 

bertanggungj jawab.
67

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut 

dapat penulis simpulkan bahwa tingkat pencapaian 

perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun adalah 

anak mampu menaati peraturan yang berlaku dalam suatu 

permainan, anak memiliki kebiasaan positif meliputi tata 

kerama, kesopanan dan tanggung jawab mau berbagi, 

menolong dan membantu teman serta menghargai orang lain. 

 

3. Pengembangan Sosial Emosional 

Pengembangan sosial emosional pada anak usia dini 

merupakan hal yang penting, karena jika sosial emosional 

anak berkembang secara wajar, mereka dapat lebih 

berkonsentrasi dan mampu menyerap informasi yang 

diberikan kepada anak dengan lebih baik.
68 

Menurut Urai 

Lina Paulina, Vice President Mothercare dan ELC 

Mengembangkan sosial emosional anak bisa dilatih semenjak 

dini melalui beragam kegiatan, salah satunya adalah dengan 

bermain. Mainan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, 

namun dapat membantu mengeksplor bakat dan minat anak. 

Menurut Seels  & Richey,  pengembangan sosial 

emosional adalah upaya dalam proses pendidikan baik formal 

maupun non formal yang di laksanakan dengan teratur, 

berencana dan terarah dalam rangka memperkenalkan dan 

                                                                                                                  
REMAJA ROSDAKAYA, 2018), H. 76-77.‖ 

67 Rizki Ananda, Fadhilaturrahmi, "Peningkatan Kemampuan Sosial 

Emosional Melalui Permainan Koloboratif  Pada Anak KB", Jurnal Obsesi Jurnal 

Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 2, No. 1 (2018), H. 2. 
68 Martin, Wisnu. "Metode Stimulasi Dan Perkembangan Emosi Anak Usia 

Dini, Jurnal Psikologi, Vol. 3, No. 1 (2012), h. 113. 
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menumbuhkan keterampilan anak dalam mengenal alam 

sekitar  menyesuaikan diri  dan memiliki empati dengan 

lingkungannya.
69

 

Menurut Renne Gordon setiap anak unik dan reaksi 

nereka akan bervariasi dengan peranan guru dalam 

mengembangkan sosial emosional anak dapat di bantu dalam 

hal memeperkuat kontrol diri anak dengan menggunakan 

teknik bimbingan postitif, modeling dan mendorong prilaku 
70

yang di inginkan, anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, 

membantu, berbicara dengan orang lain dalam memecahkan 

persoalan pribadi.
71

 Dalam pandangan Ahli Peter Soslovey 

Dan John Mayyer sasaran pengembangan sosial emosional 

adalah untuk membantu meningkatkan kualitas-kualitas sosial 

emosional yang penting bagi keberhasilan anak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan sosial 

emosional merupakan upaya yang dilakukan dengan teratur, 

terarah  dan berencana untuk membantu dalam proses 

meninggkatkan kualitas sosial emosioanl anak. 

 

4. Karakteristik Sosial Emosional 

Menurut Soemariati karakteristik bersosialisasi anak 

Taman Kanak-Kanak di antaranya: 

a. Anak memiliki salah satu atau dua sahabat tetapi sahabat 

ini cepat berganti 

b. Kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terlalu 

terorganisasi secara baik oleh karena itu kelompok 

tersebut cepat berganti-ganti. 

                                                      
69 Ardiani, Halida Dan Lukman Hakim. "Peran Guru Dalam 

Mengembangkan Sosial Emosional Di Kelas B3 K Gembala. Program Studi 

Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Untan Pontianak. H. 2. 
70 Yulisetyaningrum, ―Perkembangan Sosial- Emosional Anak Usia Pra 

Sekolah.‖ 
71 Fitriah M Suud. "Pengembangan Keterampilan Sosial Emosional Anak 

Usia Dini ", Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam. Vol. 6. No. 2 (Desember 

2017)H. 233,. 
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c. Anak lebih mudah sekali bermain bersebelahan dengan 

teman yang lebih besar. 

d. Perselisihan sering terjadi tetapi sebentar kemudian 

mereka lebih berbaik kembali. 

Berdasarkan karakterisik di atas, perkembangan 

sosial anak masih sering pilih-pilih teman dan hanya memiliki 

salah satu teman untuk bermain. Selain itu, anak masih sering 

bertengkar untuk memperebutkan mainan dan guru yang 

dianggap mereka sebagai miliknya sendiri. 

Sedangkan untuk karakteristik emosional anak Taman 

Kanak Kanak dalam buku karangan Soemariati 

Patmonodewo, menyatakan di antaranya sebagai berikut: 

a. Anak TK cenderung mengekspresikan emosinya dengan 

bebas dan terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh 

anak pada usia tersebut. 

b. Sering iri hati terhadap teman, anak sering kali 

memperebutkan perhatian guru.
72

 

 

5. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosi 

Anak Usia Dini 

Tiga faktor yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan sosial emosi anak usia dini sebagai 

berikut. 

a. Faktor Hereditas 

Rini Hildayati dkk dalam bukunya mengatakan 

bahwa factor Hereditas berhubungan dengan hal-hal yang 

diturunkan dari orangtua kepada anak cucunya yang 

pemberian biologisnya sejak lahir. Islam bahkan telah 

mengindikasikan pentingnya faktor hereditas dalam 

perkembangan anak sejak 14 abad yang lalu. Nabi 

Muhammad SAW, bersabda: ―Menikahlah kalian dengan 

                                                      
72 Nurjannah, "Mengembangkan Kecerdasan Sosial Emosional Anak Usia 

Dini Melalui Keteladanan", Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam, Vol.14, 

No. 1, (Juni 2017), H. 5354.. 
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sumber (penghentian) yang baik, karena sesungguhnya hal itu 

akan menurun kepada anak-anaknya.‖(HR. Muslim). 

Faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor 

penting yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan 

anak usia dini, termasuk perkembangan sosial dan emosi 

mereka. Menurut hasil riset, faktor hereditas tersebut 

mempengaruhi kemampuan intelektual yang salah satunya 

dapat menentukan perkembangan sosial dan emosi seorang 

anak. 

b. Faktor lingkungan 

Menurut Novan Ardy Wiyani dan Barnawi faktor 

lingkungan diartikan sebagai kekuatan yang kompleks dari 

dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh terhadap 

susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk 

pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada dan 

sesudah ia lahir. Faktor lingkungan meliputi semua pengaruh 

lingkungan, termasuk di dalamnya termasuk di dalamnya 

pengaruh keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

c. Faktor Umum 

Faktor umum di sini maksudnya merupakan unsur-

unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua faktor di atas 

(faktor hereditas dan lingkungan). Mudahnya, faktor umum 

merupakan campuran dari faktor hereditas dan factor 

lingkungan. Faktor umum yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak usia dini yakni jenis kelamin, kelenjar 

gondok, dan kesehatan. 

Ketiga faktor di atas dapat mempengaruhi 

perkembangan sosial dan emosi anak usia dini dengan 

dominasi yang berbeda-beda. Perbedaan dominasi faktor-

faktor tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya 

perbedaan pada masing-masing anak usia dini, atau yang 

lebih sering disebut dengan perbedaan individu. Terkait 

dengan perbedaan individu tersebut, Allah SWT berfirman: 

 

 



 

 

  

47 

                           

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui 

siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S Al Isra ayat 84).  

Ayat tersebut menyatakan bahwa bentuk fisik, 

perkembangan kognitif, emosi, sosial, bahasa, moral dan agama 

pada anak usia dini itu berbeda-beda sesuai dengan dominasi 

faktor yang mempengaruhinya. Hal itu juga menegaskan 

kepada kita bahwa perbedaan individual merupakan suatu hal 

yang tidak luput dari perhatian Islam, bahkan dalam Islam 

perbedaan individu tersebut kemudian tidaklah menjadi suatu 

masalah. 
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