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ABSTRAK 

PERAN BIMBINGAN GURU DALAM MENINGKATKAN 

PERKEMBANGAN SOSIAL-EMOSIONAL ANAK USIA DINI DI TAMAN 

KANAK-KANAK AZKIA SUKABUMI  BANDAR LAMPUNG 

Oleh: FAHRUDDIN 

 

Usia lahir sampai memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan 

(golden age) bagi anak Masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-

dasar pertama dalam pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial-emosional, 

seni, moral dan nilai- nilai agama. Dengan demikian upaya pengembangan seluruh 

potensi anak harus dimulai sejak dini, agar pertumbuhan dan perkembangan anak 

tercapai secara optimal, terutama tentang perkembangan sosial-emosional anak. 

Bimbingan pada dasarnya merupakan upaya membimbing untuk membantu individu 

mencapai perkembangan yang optimal. Dan salah satu upaya dalam mengembangkan 

seluruh potensi anak dapat dilakukan dengan membimbing  anak sejak dini melalui 

lembaga pendidikan anak usia dini seperti Taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi 

Bandar Lampung. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana peran bimbingan guru 

dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak khususnya dalam 

kemampuan anak menegembangkan diri dari belajar belum berhasil secara maksimal 

? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan 

guru dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak dan untuk 

mengetahui apa penyebab peran bimbingan guru belum berhasil secara maksimal 

dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak khususnya dalam 

kemampuan anak menegembangkan diri dari belajar. Populasi dalam penelitian ini 

adalah 4 orang guru pendidik, anak didik yang terdiri dari kelas A yaitu 15 anak, 

kelas B1 16 anak, kelas B2 18 anak, dan 1 orang kepala sekolah TK Azkia Sukabumi 

Bandar Lampung, sehingga jumlah seluruh populasi dari penelitian ini berjumlah 49 

orang. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriftif. Dalam pengumpulan 

data digunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan analisa 

data digunakan berfikir induktif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah penulis lakukan 

bahwa, Peran bimbingan guru dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional 

anak di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung dilakukan melalui metode belajar 

sambil bermain. Didalam proses bimbingan guru menerapkan delapan elemen. Dan 

penyebab peran bimbingan guru belum berhasil secara maksimal dalam 

meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak di TK Azkia Sukabumi Bandar 

Lampung yaitu, karena guru kurang mampu menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan dan bervariasi, serta kurangnya guru dalam mengadakan kegiatan 

individual dan kelompok. 

 

Kata Kunci: Peran Bimbingan Guru dan Perkembangan Sosial-Emosional 

 



MOTTO 

 

                       

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan 

bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung” (QS Ali 

‘Imran:200).
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pengesahan Judul 

Judul merupakan kerangka dalam bertindakyang digunakan dalam suatu 

penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan 

memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul : “Peran Bimbingan Guru 

dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial-Emosional Anak  Usia Dini di Taman 

Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung”. Untuk menghindari salah 

persepsi terhadap judul yang penulis ajukan,  maka dalam sub bab ini akan 

penulis uraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. 

Adapun penegasan yang penulis maksud adalah sebagai berikut: 

1. Peran adalah seperangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat.
2
 

2. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifkasi bagi 

para peserta didik dan lingkungannya. Oleh sebab itu dapat didefinisikan 

guru adalah pendidik, pengajar, dan pembimbing.
3
 

3. Bimbingan pada dasarnya merupakan upaya membimbing untuk 

membantu individu mencapai perkembangan yang optimal.
4
 

                                                
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2008), h. 667. 
3 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2009), h. 37-38. 



4. Perkembangan sosial-emosional adalah proses yang teratur yang berkaitan 

dengan reorganisasi perilaku dan perubahan kualitatif pada diri seseorang. 

Dalam istilah yang di kemukakan oleh Soerjano Sukanto, bahwa makna 

sosial dipahami sebagai upaya pengenalan (sosialisasi) anak terhadap orang 

lain yang ada diluar dirinya dan lingkungannya, serta pengaruh timbal 

balik dari segi kehidupan bersama yang mengadakan hubungan satu 

dengan lainya, baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok.
5
 

Sedangkan makna emosi adalah sebagai perpaduan dari beberapa perasaan, 

yang mempunyai intensitas yang relative tinggi dan menimbulkan suatu 

gejolak suasana batin.
6
  

5. Taman Kanak-kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung Suatu Lembaga 

pedidikan yang menaungi pendidikan anak usia 4-6 tahun yang mana  

penulis jadikan tempat dalam  penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas  

dapat di jelaskan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah sebuah 

penelitian  untuk mengungkap lebih jauh dan mendalam tentang “peran 

bimbingan guru dalam meningkatkan perkembangan sosial emosiaonal 

anaka usia dini di taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung” 

 

                                                                                                                                      
4 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya 

(Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 180. 
5Soerjono Soekanto, Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), h. 134. 
6 Sukmadinata, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 80. 



B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan penulis memilih judul penelitian tentang peran bimbingan guru 

dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak usia dini ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Anak adalah harapan orang tua, guru, dan pemerintah untuk mencapai 

kesuksesan suatu bangsa dan negara, untuk itu anak memerlukan bimbingan, 

arahan, dan didikan di lembaga pendidikan sejak dini, agar bisa dihassilkan 

generasi penerus bangsa yang terbaik. 

2. Perkembangan anak adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, baik dari 

fungsi-fungsi fisik maupun mental sebagai hasil keterkaitannya dengan 

pengaruh lingkungan sehingga memerlukaan bimbingan oleh orang tua dan 

guru, agar anak memiliki perkembangan yang baik terutama tentang 

perkembangan sosial-emosional anak.  

3. Proses pembelajaran pada prinsipnya merupakan interaksi edukatif antara 

guru dengan anak. Keduanya merupakan komponen yang saling berinteraksi 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan atau setidaknya tercapai tujuan 

intruksional. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah proses 

pembelajaran yang efektif yang dilaksanakan oleh guru dalam lembaga 

pendidikan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap anak memiliki keunikan, perbedaan latar belakang, 

perbedaan pola asuh, tahap perkembangan, karakteristik kepribadian, serta cara 



pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, guru perlu belajar melakukan 

pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan keunikan masing-masing peserta 

didik. Setiap orang tua pasti menghendaki agar buah hatinya  tumbuh menjadi 

anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, kelak agar anaknya menjadi anak yang shalih dan shalihah.  

                          

Artinya:“Harta dan anak-anak adalah perhisaan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta 

lebih baik untuk menjadi harapan” (Al-Kahfi: 46 ) .
7

  

 

Berdasarkan keterangan firman Allah SWT diatas, maka jelaslah bahwa anak 

adalah satu-satunya perhiasan dunia, maka kedua orang tuanya yang membentuk 

kepribadian anak dan bergantung kepada para pendidik. Sehingga ada baiknya 

dalam perkembangan fitrah anak dilakukan pada saat usia dini. Semua orang yakin 

bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran 

disekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik 

untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, 

                                                
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah ( Bandung : CV . Diponegoro 2005 ), h. 238. 



dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara 

optimal tanpa bantuan guru.
8
 

Guru juga harus berpacu dalam pembelajarandengan memberikan kemudahan 

belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara 

optimal. Dalam hal ini guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkandengan 

memposisikan diri sebagai berikut: 

 

1. Guru  yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. 

2. Guru sebagai teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para 

peserta didik. 

3. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik 

sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya. 

4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui 

permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya. 

5. Memupuk rasa percaya diri, berani dan tanggung jawab. 

6. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan 

orang lain secara wajar. 

7. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, 

dan lingkungannya. 

8. Mengembangkan kreatifitas.
9
 

 

                                                
8 E, Mulyasa, Op. Cit., h. 35. 
9Ibid. h. 36-37. 



  Sehingga dapat didefinisikan peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar 

dan pembimbing. Dengan demikian dapat dipahami betapa besar jasa guru dalam 

membantu pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik di sekolah, mereka 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian 

anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta 

mensejahterakan masyarakat, kemajuan Negara, dan bangsa. 

Undang-undang  No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia eman 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10

 

Dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya pendidikan anak usia dini pada 

dasarnya adalah mengasuh dan membimbing anak untuk tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan potensi yang dimiliki anak, baik potensi keceerdasan spiritual, 

intelektual, sosial dan emosional peserta didik serta membangun potensi peserta 

didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, kritis 

dan sebagainya. 

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan disini ialah upaya pembimbingan  

untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Shertzer dan 

                                                
10 Undang-Undang SISDIKNAS No. 2O Tahun. 2003, (Jakarta: Sinar Grafika). 



Stone mengartikan bahwa bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada 

individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.
11

 

Jadi yang dimaksud dengan bimbingan disini adalah suatu bentuk dari 

serangkaian kegiatan untuk merubah sikap, mental dan perilaku kearah yang lebih 

baik atau segala usaha yang mengacu pada intensitas pembelajaran dalam kegiatan 

pendidikan untuk mempelajari hal-hal yang baru dengan tujuan mengembangkan 

pengetahuan, mengarahkan dan membentulkan kearah yang lebih baik. Dengan 

kata lain, bimbingan dapat diartikan dengan proses pembelajaran untuk anak. 

Dapat dipahami bahwa bimbingan atau pembelajaran adalah suatu proses 

kegiatan perubahan yang terprogram atau terencana yang dilakukan oleh seorang 

pendidik untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya  sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya sendiri. 

Menurut Luh Ayu Tirta Yani, Dkk Mengungkapkan bahwa ada beberapa 

strategi yang dapat di terapkan dalam meningkatkan perkembangan sosial 

emosional anak yaitu : 

1. Kempun mendekati anak yang dilakukan dengan menyatu dengan lingkungan 

anak 

2. Kemampuan mengamati atau meng observasi berbagai karakter anak terutama 

yang di ekpresikan fisik, mental, dan fisikologis. 

3. Kempau dan keterampilan merekam, mencatat dan membuat prediksi tentang 

perbuatan yang akan dilakukan 

4. Guru sebaiknya bersifat objekltif brtindak sesuai kadar dan tingkat eksfresi 

yang ditampilkan anak serta menjaga perlkuan yang adil terhadap semua 

anak.
12

 

                                                
11 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar dalam Berbagai Aspeknya 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 181. 
12 Luh Ayu Tira Yani dkk, perkembangan sosial emosional pada anak usia dini , Graha Ilmu :  

Yogyakarta, 2014, h 15.. 



 

Apabila bimbingan yang dilakukan oleh pendidik  tersebut dilaksanakan 

dengan baik, maka perkembangan peserta didik akan menjadi  lebih baik. Hal ini 

disebabkan karena melalui proses belajar anak berkembang dan akan mampu 

mempelajari hal-hal baru. Perkembangan akan tercapai karena adanya proses 

belajar, sehingga anak memperoleh pengalaman baru. 

Menurut Gagne et. al. dalam teori Behaviorisme, terdapat  delapan elemen 

yang dilakukan oleh guru dalam proses bimbingan pembelajaran disekolah dalam 

mengembangan kemampuan anak, yaitu: 

1. Menarik perhatian, 

2. Menjelaskan tujuan, 

3. Merangsang proses daya ingat, 

4. Menyiapkan bahan atau materi yang dapat merangsang/menarik perhatian 

anak. 

5. Menyediakan bimbingan terhadap kemajuan peserta didik, 

6. Memberi penghargaan terhadap kemajuan peserta didik berdasarkan tugas 

dan latihan, 

7. Menilai kemajuan belajar peserta didik, dan  

8. Mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yang di miliki peserta 

didik.
13

 

 

Jelaslah bahwa untuk membimbing anak usia dini dapat dilakuakan dengan 

cara menarik perhatian peserta didik agar senang mengikuti pembelajaran, 

menjelaskan tujuan pembelajaran, menyiapkan proses daya ingat peserta didik 

terhadap materi pembelajaran, menyiapkan bahan pembelajran, menyediakan 

                                                
13 Martinis dan Jamilah Sabri Sanan, Panduan Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Gunung 

Persada Press, 2010), h. 24. 



bimbingan, memberikan penghargaan, menilai kemajuan belajar, dan 

mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki oleh peserta didik. 

Oleh karna itu lingkungan yang sistematis, teratur, dan terencana dapat 

memberikan pengaruh (stimulus) yang baik sehingga manusia bereaksi terhadap 

stimulus ini dan memberikan responyang sesuai.
14

Sehingga dibutuhkan suasana 

belajar dan stimulus, yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan 

perkembangan anak tercapai secara optimal. Lembaga pengembangan sosial-

emosional anak yang paling efektif adalah disekolah.  

Menurut Syamsu Yusuf, Sekolah  merupakan lembaga pendidikan formal 

yang mempunyai program sistematik, dalam melaksanakan bimbingan, 

pengajaran, dan latihan kepada anak agar mereka berkembang sesuai 

denganpotensinya secara optimal. Baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, 

sosial, emosional, maupun fisik motoriknya.
15

Dapat dilihat dari aspek 

perkembangan sosial-emosional, Menurut Jean Piaget bermain merupakan sebuah 

instrumen penting bagi perkembangan sosial-emosional dan kognitif anak-anak, 

juga sebagai sebuah refleksi atas perkembangan mereka. Memahami bahwa anak 

adalah konstruktor-konstruktor aktif atas pengetahuan yang dimiliki, bahwa 

perkembangan dan belajar sebagai hasil proses interaktif.
16

 

Berdasarkan  teori diatas perkembangan dan belajar merupakan hasil 

interaksi antara maturasi biologis dan lingkungan, baik fisik maupun sosial, ketika 

                                                
14Ibid., h. 167. 
15Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak (Bandung: PT Remaja Rosada Karya), h. 175. 
16  Alila Pramiyanti, Solusi dalam Mendidik Anak(Jakarta: CV. Mutiara Benua, 2008), h. 22. 



anak-anak tinggal didalamnya.Adapun menurut Singgih Gunarsa, ada tiga macam 

perkembangan yang terjadi pada anak usia dini yaitu: 

1. Perkembangan motorik dengan bertambah matangnya perkembangan otak 

yang mengatur system syaraf otot (neuromaskurl) memungkinkan anak-

anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak. 

2. Perkembangan bahasa dan berfikir. Anak akan berkembangan karena selain 

terjadi oleh pematangan dari organ-organ bicara dan fungsi fikir juga karena 

lingkungan ikut membantu mengembangkannya. 

3. Perkembangan sosial. Dunia pergaulan anak menjadi bertambah luas. 

Keterampilan dan penguasaan dalam bidang fisik, motorik, mental dan 

emosi.
17

 

 

Dari berbagai macam aspek perkembangan anak usia dini, perkembangan 

anak usia dini yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aspek perkembangan 

sosial-emosional pada anak usia dini.  

  Menurut Hurlock beberpa pola perilaku anak dalam situasi sosial 

mengekpresikan tentang : kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan 

penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, keramahan,hasrat meniru, 

dan kelekatan, sedangkan emosional terjadi pada awal masa kanak – kanak 

terdiri dari beberapa bentuk amarah (seringkali muncul sebagai reaksi terhadap 

prustasi, sakit hati, dan merasa terancam), takut (rasa segan berjumpa dengan 

orang yang di anggap asing), cemburu (reaksi normal dengan hilangnya kasih 

sayang), ingin tahu, iri hati, senang atau gembira, sedih, kasih sayang.
18

 

 

  Oleh karena itu terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi sosaial-

emosional anak yaitu ada 3, faktor hereditas / bawaan yang diturunkan dari orang 

tua, sifat keturunan dan bakat, faktor lingkungan, keluarga, sekolah, masyrakat, 
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faktor umum jenis kelamin dan kesehatan kondisi fisik dan fisikologis.
19

Aspek 

perkembangan kompetensi sosial menggambarkan kemampuan anak untuk 

beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara efektif, sedangkan aspek 

tanggung jawab sosial antara lain ditunjukkan oleh komitmen anak terhadap 

tugas-tugasnya, menghargai perbedaan individual, dan memperhatikan 

lingkungannya.
20

Pada aspek perkembangan sosial-emosional pada anak usia dini 

diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi dan hasil belajar yang harus 

dicapai yakni: 

1. Kemampuan mengenal lingkungan sekitar, 

2. Kemampuan mengenal alam, 

3. Kemampuan mengenal lingkungan sosial, 

4. Kemampuan menghargai keberagaman sosial, dan 

5. Kemampuan mengembangkan diri dari belajar.
21

 

 

Oleh karena itu,apabila guru telah melaksanakan proses bimbingan atau 

pembelajaran dengan baik, maka anak akan memiliki kemampuan mengenal 

lingkungan sekitar, mengenal lingkungan alam, mengenal lingkungan sosial, 

menghargai keberagaman lingkungan sosial dan kemampuan mengembangkan diri 

dari belajar. 

Apabila bimbingan yang dilakukan oleh pendidik tersebut dilaksanakan 

dengan baik, maka perkembangan peserta didik akan menjadi lebih baik. Hal ini 

disebabkan karena melalui proses pembelajaran anak berkembang dan akan 
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Jogjakarta, 2014, h 44-52 
20Ibid., h. 56. 
21 Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, Op. Cit. h. 118. 



mampu mempelajari hal-hal baru. Perkembangan akan tercapai karena adanya 

proses belajar, sehingga anak memperoleh pengalaman baru.Dengan demikian, 

makan jelaslah bahwa untuk membimbing anak usia dini dapat dilakukan dengan 

cara menarik perhatian peserta didik agar senang mengikuti pembelajaran, 

menyiapkan proses daya ingat peserta didik terhadap materi pembelajaran, 

menyiapkan bahan pembelajaran, menyediakan bimbingan, memberikan 

penghargaan, menilai kemajuan belajar, dan mengembangkan pengetahuan dan 

kepandaian yang dimiliki.  

Berdasarkan hasil prasuvey pada tanggal 15September 2015 di Taman 

Kanak-kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung diperoleh suatu data bahwadalam 

teori Behaviorisme, terdapat  delapan elemen yang dilakukan oleh guru dalam 

proses bimbingan pembelajaran disekolah dalam mengembangan kemampuan  

sosial emosional  anak guru haru memiliki kemampuan dalam melakukan proses 

bimbingan (pembelajaran) dalam meningkatkan aspek perkembangan sosial-

emosional anak. Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambaran tentang beberapa hal 

yang dilakukan oleh guru di Taman Kanak-kanak Azkia Sukabumi Bandar 

Lampung dalam proses bimbingan (pembelajaran) untuk  anak usia dini dalam 

menigkatkan kemampuan sosial-emosional anak, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 



Tabel 1 

 Bimbingan Guru Taman Kanak-kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung 

dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial-Emosional Anak 

 

Keterangan  

No 

 

Indikator Bimbingan Ya Tidak 

1. Menarik perhatian √  

2. Menjelaskan tujuan - √ 

3. Menyiapkan proses daya ingat - √ 

4. Menyiapkan bahan atau materi yang dapat 

merangsang/menarik perhatian 

√  

5. Menyediakan bimbingan terhadap peserta didik √  

6. Memberikan penghargaan terhadap kemajuan 

peserta didik 

√  

7. Menilai kemajuan belajar peserta didik √  

8. Mengembangkan pengetahuan dan kepandaian 

yang dimiliki peserta didik 

- √ 

 

Sumber: Wawancara dan Observasi dengan Ibu Yeyen Evaliani, Guru Taman 

Kanak-kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung, pada tanggal 15 

September 2015.
22

 

 

Berdasarkan tabel diatas maka jelaslah bahwa guru Taman Kanak-kanak 

Azkia Sukabumi Bandar Lampung guru telah melaksanakan proses yang sesuai 

dalam meningkatkan kemampuan sosial-emosional anak. Telah dilakukan namun 

peranannya belum berhasil secara maksimal dalam meningkatkan perkembangan 

sosial-emosional anak-anaknya. Hal ini terlihat dari indikasi masih adanya peserta 

didik khususnya dalam kemampuan mengembangkan diri dari belajar belum 

tercapai secara maksimal, sebagaimana tabel dibawah ini: 

                                                
22Wawancara  dan Obsevasi, dengan Ibu Yeyen Evaliani, di Taman Kanak-kanak Azkia 

Sukabumi Bandar Lampung, Tanggal 15 September 2015. 



Adapun gambaran mengenai data awal pada tanggal 15 September 2015 

tentang perkembangan sosial-emosional anak usia dini di Taman kanak-kanak 

Azkia SukabumiBandar Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

Hasil Prasurvey Kondisi Objektif Perkembangan Sosial Emosional  

Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak zakia  

Sukabumi Bandar Lampung 

Indikator Perkembangan Sosial 

Emosional Anak Usia Dini 

Ket 

 

No Nama 

Anak 

1 2 3 4 5  

1 Aditia BSH BB BSH MB BSH BSH 

2 Betaria MB BB MB MB BSH MB 

3 Rahma BSH MB BB BB MB BB 

4 Purnama MB BSH MB MB BB MB 

5 Desi R. BB BSH BSH BSH MB BSH 

6 Doni G BB BB MB BSH BB BB 

7 Dera  MB MB BB BSH  MB MB 

8 Eric Rio  BSH BB MB MB BB BB 

9 Fariz S MB MB BSH BSH MB MB 

10 Rahmad BB MB MB BB BB BB 

11 Siti Z BB MB MB BB BB BB 

12 Oktaria  MB BSH MB BSH BSH BSH 

13 Rahma BB BSH MB BB MB  BB 

14 Puput P. MB MB BB MB MB MB 

15 Wahyu BB BB MB BSH MB BB 

16 Zarul P MB BSH BSH MB MB BSH 

Sumber: Observasi dan Interview, Pada Tanggal 15 September 2015 di TK 

Azkia SukabumiBandar Lampung. 

 



Keterangan Indikator Pencapaian: 

1. Kemampuan mengenal sekitar   

2. Kemampuan mengenal alam   

3. Kemampuan mengenal lingkungan sosial   

4. Kemampuan menghargai keberagaman sosial. 

5. Kemampuan mengembangkan diri dari belajar 

 

Keteranga Tingkat Pencapaian Anak : 

 

BSH  : Berkembang Sesuai Harapan 

MB  : Mulai Berkembang 

BB   : belum berkembang 

 

Dari penjelasantabel diatas bahwa perkembangan sosial anak di Taman 

Kanak- KanakAzkia Sukabumi Bandar Lampung belum menunjukkan hal yang 

fositif. Hal ini terlihat dalam perkembangan sikap sosial anak untuk tahap  

berkembang sesuai harapan (BSH) 4 Anak baru tercapai 25 %, sedangkan 

untuk anak mulai berkembang (MB) 5 Anak baru tercapai 31, 25%, dan tahap 

anak belum berkembang (BB) 7 Anak mencapai 43,75%.  Berdasarkan temuan 

permasalahan mengingat pentingnya perkembangan sosial-emosional anak, 

maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Peran 

Bimbingan Guru Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial-Emosional Anak 

Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah diatas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



“BagaimanaPeran Bimbingan Guru dalam Meningkatkan Perkembangan 

Sosial-Emosional Anak di Taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar 

Lampung ?” 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahuai peran bimbingan guru yang belum berhasil secara 

maksimal dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak usia dini 

di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung khususnya dalam kemampuan anak 

mengembangkan diri dari belajar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian yang penulis laksanakan ini diharapkan dapat mempunyai 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan upaya pengembangan pengetahuan 

dan keterampilan penulis berdasarkan teori-teori yang didapatkan selama 

kuliah, terutama berkaitan dengan pola pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

Azkia Sukabumi  Bandar Lampung. 

b. Secara praktis, sebagai alternative sumbangan pemikiran dalam membantu 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola pembelajaran Taman 

Kanak-kanak Azkia Sukabumi  Bandar Lampung. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Bimbingan Guru Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini 

1. Pengertian Bimbingan 

Bimbingan pada dasarnya merupakan upaya pembimbingan untuk membantu 

individu mencapai perkembangan yang optimal. Shertzer dan Stone, mengartikan 

bimbingan sebagai process of helping an individual to understand himself and 

hisword, yang bermakna bahwa bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada 

individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.
23

  

Adapun Natawidjaja, memberikan pengertian tentang bimbingan sebagai 

suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara 

berkesinambungan, agar individu memahami dirinya, sehingga ia sanggup  

mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan 

keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada 

umumnya.
24

 

Lebih lengkap Supriadi menyatakan, yang dimaksud dengan bimbingan 

adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor/pembimbing kepada klien 

agar dapat memahami dirinya, mengarahkan dirinya, memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya (keluarga, 

sekolah, masyarakat), dan mengambil manfaat dari peluang-peluang yang 

                                                
23 Drs. Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana Media Group, 

2012), h. 181. 
24 Natawidjaya, Peranan Guru dalam Bimbingan di Sekolah (Bandung: Abardin, 1988), h. 

109. 



dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya 

sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.
25

 

Lebih spesifik ialah definisi bimbingan yang ditunjukan untuk anak usia 

dini, seperti yang dikemukakan oleh Syaodih, bahwa bimbingan pada anak usia 

dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan oleh guru terhadap 

anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta 

mampu mengatasi permasalahn-permasalahan yang dihadapinya.
26

 

Dari beberapa definisi bimbingan yang telah dikemukakan diatas, dapat 

dipahami bahwa bimbingan diartikan sebagai bantuan dalam rangka 

mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan yang 

dihadapi oleh masing-masing anak. Dengan menekankan pada makna bantuan 

pembimbing tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi berperan sebagai 

fasilitator. Makna bantuan dalam bimbingan dapat juga dimaknai sebagai upaya 

untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak, dan 

mengembangkan kemampuan untuk memperbaikan dan mengubah prilakunya 

sendiri. 

2. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Bagi Anak Usia Dini 

Adapun tujuan bimbingan anak usia dini secara umum ialah untuk 

mengembangkan keterampilan sosial-emosional dan kepribadian anak yang 

                                                
25 Supriyadi, Antara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (Jakarta: Rosda Karya, 2001), 

h. 207. 
26 Ermawulan Syaodih dan Agustin, Bimbingan Konseling untuk Anak Usia Dini (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2008), h. 16. 



diperlukan dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya 

sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakatnya. Menurut Saripah, tujuan 

bimbingan anak usia dini adalah membantu anak dalam hal-hal sebagi berikut: 

a. Mengembangkan cara pemahaman dan sikap hidup yang sehat baik 

terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. 

b. Menguasai berbagai keterampilan sosial-pribadi dan belajar yang 

diperlukan  sesuai dengan taraf dan kebutuhan perkembangannya. 

c. Mengekspresikan diri (pikiran dan perasaan) secara tepat dan bertanggung 

jawab, tanpa merasa terancam dan tertekan. 

d. Mengendalikan dan menyalurkan dorongan dan keinginannya secara wajar 

sesuai dengan konteks dan suasana lingkungan yang dihadapi. 

e. Berperilaku interaksional dan sosial yang tepat baik selama kegiatan 

pembelajaran dikelas maupun dalam suasana interaksional lainya. 

f. Mengembangkan gairah belajar yang tinggi. 

g. Memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada serta mengembangkan 

berbagai potensi, minat, dan harapannya. 

h. Mengatasi masalah dan kesulitan perkembangan dan belajar yang 

dihadapi
27

 

 

 

Adapun menurut Syodih, tujuan bimbingan pada anak usia dini dilakukan 

untuk membantu mereka dalam hal: 

a. lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya;  

b.  mengembangkan potensi yang dimilikinya;  

c. mengatasi kesulitan kesulitan yang dihadapinya; dan  
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d. menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk dalam 

lembaga pendidikan selanjutnya.
28

 

Mengenai fungsi bimbingan guru yang ditunjukkankepada anak usia dini ini 

ialah seperti yang dikemukakan oleh Depdikbud, berfungsi sebagai: 

a. Fungsi pemahaman, yaitu usaha bimbingan yang akan menghasilkan 

pemahaman tentang; (a) pemahaman diri anak didik terutama oleh orangtua 

dan guru; (b) pemahaman lingkungan anak didik yang mencakup lingkungan 

keluarga dan kelompok bermain terutama oleh guru, orangtua, dan 

pembimbing; (c) pemahaman lingkungan yang lebih luas (diluar rumah dan 

sekolah); dan (d) pemahaman cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. 

b. Fungsi pencegahan, yakni usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya 

anak didik dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, 

ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. 

c. Fungsi perbaikan, yakni usaha bimbingan yang akan menghasilkan 

tepecahnya berbagai masalah yang dialami oleh anak didik. 

d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yakni usaha bimbingan yang 

menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan 

kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap 

dan berkelanjutan.
29

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

bimbingan anak usia dini untuk mengikuti bimbingan dalam mengembangkan 

potensi secara utuh. Kemudian mengenai tujuan bimbingan untuk anak usia dini 
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secara umum adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal dan menyeluruh. 

3. Prisip-prinsip Bimbingan Untuk Anak Usia Dini 

Pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini tentu berbeda dengan 

pelayanan bimbingan orang dewasa, atau untuk siswa sekolah yang lebih tinggi 

dari pendidikan  anak usia dini atau taman kanak-kanak, walaupun pada prinsip 

dasarnya, beberapa hampir memiliki kesamaan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan 

bimbingan untuk anak usia dini, menurut Syaodih sebagai berikut: 

a. Bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan; 

b. Bimbingan diberikan pada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang 

menghadapi masalah; 

c. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan 

pendidikan; 

d. Bimbingan harus berpusat pada anak yang di bimbing; 

e. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang 

meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan, sosial- emosional. 

f. Bimbingan harus dimulai dengan mengindentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

yang dirasakan anak; 

g. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orangtua hendaknya 

menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan 

terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalah pahaman; 

h. Dalam melaksanakan bimbingan hendaknya orangtua diikutsertakan, agar 

mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada 

anaknya dirumah. 

i. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki guru sebagai pelaksana bimbingan, bilamana masalah yang terjadi 



perlu ditindak lanjuti maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan 

kepada kepala sekolah dan tenaga ahli; dan 

j. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak.
30

 

Sementara menurut Muro dan Kottam, mengungkapkan secara lengkap dan 

terperinci tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling  dalam kaitannya 

dengan upaya membantu perkembangan anak usia dini. Prinsip-prinsip dalam 

pelaksaan pelayanan bimbingan dan pelayanan terhadap anak usia dini ini sebagai 

berikut: 

a. Bimbingan dibutuhkan oleh semua anak.  

b. Bimbingan perkembangan berfokus dalam mengembangkan kegiatan 

belajar anak.  

c. Guru merupakan fungsionaris bersama dalam program perkembangan.  

d. Kurikilum yang terencana dan teroganisasi merupakan komponen penting 

dalam bimbingan perkembangan.  

e. Bimbingan perkembangan memerhatikan aspek perkembangan penerimaan 

diri, pemahaman diri, dan pengayaan diri anak.  

f. Bimbingan membantu mendorong proses tumbuh kembang anak.  

g. Bimbingan perkembangan mengakui perkembangan yang terarah dari pada 

akhir perkembangan yang definitif. Guru sebaiknya merancang aktifitas 

bermain sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. 

h. Bimbingan sebagai kegiatan yang berorientasi pada tim, sebaiknya 

dilaksanakan oleh tenaga ahli professional.  

i. Bimbingan perkembangan peduli dengan penerapan aspek-aspek psikologi. 
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j. Bimbingan perkembangan memiliki kerangka dasar yang berlandaskan pada 

kajian pada kajian tentang psikologi anak, psikologi perkembangan dan 

teori belajar.  

k. Bimbingan perkembangan mempunyai sifat berurutan dan fleksibel.
31

 

Anak adalah individu yang unik, tugas pendidik maupun pembimbing dan 

orangtua memberikan penghargaan yang positif bagi perkembangan anak, 

memberi peluang untuk berubah dan bukan mematikan dengan memberikan cap 

negative pada anak. Perkembangan anak berjalan secara bertahap dan 

berkesinambungan serta pola pengasuhan orangtua dan guru disekelilingnya yang 

akan membawa perkembangan intelegensi anak dimasa mendatang. 

4. Langkah-Langkah Bimbingan 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

bahwa pendidik/guru merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
32

 

Guru pada satuan pendidikan anak usia dini adalah mereka yang bertugas 

memfasilitasi proses pengasuhan dan pembelajaran anak usia dini serta 

mengabdikan diri pada lembaga pendidikan anak usia dini baik pada jalur formal 

maupun nonformal serta memiliki komitmen secara propesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Guru atau pembimbing anak usia 

dini perlu memiliki dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik dari segi 
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kemampuannya maupun sikap dan keterampilan, memahami makna bimbingan. 

Abdulhak merekomendasikan, berbagai kemampuan guru atau kompetensi guru 

yang harus dimiliki oleh pendidik anak usia dini, yang berupa kompetensi 

akademik, kompetensi professional, dan kompetensi sosial pribadi.
33

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bimbingan atau pembelajaran 

adalah suatu proses kegiatan perubahan yang terprogram atau terencana yang 

dilakukan oleh seorang pendidik untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya  sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya sendiri. 

Menurut Luh Ayu Tirta Yani, Dkk Mengungkapkan bahwa ada beberapa 

strategi yang dapat di terapkan dalam meningkatkan perkembangan sosial 

emosional anak yaitu : 

5. Kemampuan mendekati anak yang dilakukan dengan menyatu dengan 

lingkungan anak 

6. Kemampuan mengamati atau meng observasi berbagai karakter anak terutama 

yang di ekpresikan fisik, mental, dan fisikologis. 

7. Kempau dan keterampilan merekam, mencatat dan membuat prediksi tentang 

perbuatan yang akan dilakukan 

8. Guru sebaiknya bersifat objekltif brtindak sesuai kadar dan tingkat eksfresi 

yang ditampilkan anak serta menjaga perlkuan yang adil terhadap semua 

anak.
34

 

 

Apabila bimbingan yang dilakukan oleh pendidik  tersebut dilaksanakan 

dengan baik, maka perkembangan peserta didik akan menjadi  lebih baik. Hal ini 

disebabkan karena melalui proses belajar anak berkembang dan akan mampu 
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mempelajari hal-hal baru. Perkembangan akan tercapai karena adanya proses 

belajar, sehingga anak memperoleh pengalaman baru. 

Guru juga memiliki peran ganda, selain sebagai pengajar juga perperan 

sebagai seorang pembimbing, yang pelaksanaannya secara terpadu dan integral 

dengan pengelolaan program kegiatan setiap hari. Layanan bimbingan dikelompok 

bermain menggunakan layanan terpadu, artinya layanan bimbingan secara 

terintegrasi dengan seluruh kegiatan pendidikan dikelompok bermain. Adapun 

menurut Martini, ada beberapa bimbingan yang dapat dilakukan dengan bergai 

pendekatan yaitu sebagi berikut: 

a. Pendekatan intruksional dan interaktif, yakni terpadu dengan pelaksanaan 

proses kegiatan pembelajaran (PKB). Misalnya, menciptakan suasana dan 

kegiatan kelas yang menyenangkan dan bervariasi, membiasakan diri, 

mengadakan kegiatan individual, dan kelompok. 

b. Pendekatan dengan sistem, yaitu dengan memberikan suasana dilembaga 

pendidikan dan lingkungannya yang menunjang perkekbangan anak. 

c. Pendekatan pengembangan pribadi, yaitu dengan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk berkembang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

dirinya.
35

 

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan  memberikan tugas-tugas individual, 

penempatan anak dalam kelompok bedasarkan minat dan kemampuannya. Agar 

perkembangan dan belajar berhasil secara maksimal. 
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Dalam proses bimbingan atau pembelajaran merupakan aktivitas dalam 

bentuk interaksi belajar mengajar dalam suasana interaksi edukatif, yaitu interaksi 

yang sadar akan tujuan, artinya interaksi yang telah direncanakan untuk suatu 

tujuan tertentu setidaknya adalah pencapaian tujuan intruksional atau tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan pada satuan pembelajaran.  

Menurut Gagne et. al. dalam teori Behaviorisme, terdapat  delapan elemen 

yang dilakukan oleh guru dalam proses bimbingan pembelajaran disekolah dalam 

mengembangan kemampuan anak, yaitu: 

1. Menarik perhatian, 

2. Menjelaskan tujuan, 

3. Merangsang proses daya ingat, 

4. Menyiapkan bahan atau materi yang dapat merangsang/menarik perhatian 

anak, 

5. Menyediakan bimbingan terhadap kemajuan peserta didik, 

6. Memberi penghargaan terhadap kemajuan peserta didik, 

7. Menilai kemajuan belajar peserta didik, dan 

8.  Mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yang di miliki peserta didik.
36

 

Maka jelaslah dalam proses pembelajaran anak langkah-langkah yang dapat 

dilakukan oleh guru agar tercapainya suatu proses pembelajaran dengan baik yaitu 

dengan cara menarik perhatian, menjelaskan tujuan, merangsang proses daya 

ingat, menyiapkan bahan materi yang dapat merangsang/menarik perhatian anak, 

menyediakan bimbingan, memberi penghargaan, menilai kemajuan belajar peserta 
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didik dan mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki oleh 

peserta didik, agar perkembangan dan belajar berhasil secara maksimal. 

Dalam proses bimbingan untuk anak usia dini, kegiatan bimbingan yang 

telah diprogramkan oleh guru merupakan kegiatan integralistik antara pendidik 

dan anak. Menurut Hamalik, ada tiga chiri khas yang terkandung dalam sistem 

pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1. Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosesdur yang merupakan 

unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. 

2. Kesaling ketergantungan (interdependence), antara unsur- unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 

esensial dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem 

pembelajaran. 

3. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. 

Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan 

sistem yang alami (natural). Tujuan utama sistem pembelajaran adalah agar 

siswa belajar. Tugas seorang perancang sistem ialah mengorganisasi tenaga, 

material, dan prosedur agar siswa belajar secara efisien dan efektif.
37

 

Oleh sebab itu dalam kegiatan bimbingan, guru sebagai pendidik harus 

mampu menerapkan langkah-langkah bimbingan secara baik. sehingga proses 

bimbingan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, dan hasil proses bimbingan 

akan tercapai secara optimal. Kemudian menurut Knirk dan Gustafon, adapun  

langkah-langkah bimbingan oleh guru melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan 

rangcangan, tahapan pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hal ini disebabkan karena 
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bimbingan melibatkan tiga komponen utama yang saling berinteraksi yaitu guru, 

siswa dan kurikulum, dan komponen tersebut menggambarkan interaksi pendidik 

dan anak didik yang merupakan inti bimbingan (intructional).
38

  

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa Knirk dan 

Gustafon memahami bahwa bimbingan atau proses pembelajaran adalah setiap 

kegiatan yang dirancang oleh guru selaku pendidik untuk membantu anak 

mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru dalam suatu proses yang 

sistematis melalui tahapan rancangan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. 

Agar tencapainya hasil bimbingan secara optimal, proses penciptaan suasana 

belajar yang terprogram harus melihat dan mengacu kepada prinsip-prinsip belajar 

anak. Menurut  Martinis dan Jamilah, menjelaskan bahwa ada tujuh langkah-

langkah bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran anak yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan tahap perkembangan anak; 

2. Sesuai dengan kebutuhan khusus setiap anak; 

3. Mengembangkan potensi jamak; 

4. Mengembangkan pengetahuan anak; 

5. Anak belajar dengan baik apabila merasa aman dan nyaman secara fisik dan 

psikologinya; 

6. Belajar melalui bermain; dan 

7. Kepatutan menurut konteks agama, sosial, dan budaya.
39

 

 

Kemudian pada tahap pelaksanaan program belajar merupakan tahap 

pelaksanaan program yang telah dibuat (perencanaan). Dalam pelaksanaan proses 
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belajar, kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan 

menumbuhkan kegiatan anak didik sesuai dengan rencana yang telah disusun 

dalam perencanaan sebelumnya.  

Tahap yang paling akhir yang harus dilakukan dalam langkah-langkah 

pembelajaran adalah evaluasi atau penilaian dari hasil bimbingan yang telah 

dilaksanakan. Evalusi atau penilaian adalah suatu proses penggambaran, 

pencarian, pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan dalam menentukan alternative keputusan.
40

 

Setiap guru harus melakukan evalusi atau penilaian tentang kemajuan yang 

dicapai pada anak didik, baik secara iliminatif-observasi dilakukan dengan 

pengamatan yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai 

oleh anak didk. Sedangkan penilaian secara srtuktural-objektif berhubungan 

dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka 

penilaian hasil belajar anak didik. 

B. Perkembangan Sosial-Emosional Pada Anak Usia Dini 

1. Pengertian Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini 

Masa anak usia dini merupakan salah satu periode yang sangat penting, 

karena periode ini merupakan tahap perkembangan kritis. Pada masa inilah 

kepribadian seseorang dibentuk. Pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa 

ini cenderung bertahan dan memengaruhi sikap anak sepanjang hidupnya. Pada 

masa ini anak senang melakukan berbagai aktifitas seperti memerhatikan 
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lingkungan sekitarnya, meniru, mencium, dan meraba. Lingkungan yang kaya dan 

banyak memberikan rangsangan dapat meningkatkan kemampuan belajar anak. 

Montessori dalam Hainstock, menyebut anak usia dini ini sebagai periode 

sensitif (sensitive periods). Pada masa ini menurut Montessori secara khusus anak 

mudah menerima stimulus-stimulus tertentu. Suatu sensitivitas khusus terhadap 

sesuatu yang baru akan berakhir bila sesuatu kebutuhan yang dibutuhkannya telah 

terpenuhi.
41

  

Pada masa ini, harus adanya rasa kebebasan dalam lingkungan untuk 

mengembangkan fisik, mental, dan pertumbuhan spiritualnya, karena dengan 

lingkungan yang kondusif memungkinkan anak berkreasi secara bebas dan 

mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Perkembangan sosial-

emosional merupakan dua aspek yang berlainan, namun dalam kenyataanya satu 

sama lain saling mempengaruhi. Perkembangan sosial erat hubungannya dengan 

perkembangan emosional, walaupun masing-masing ada kekhususannya.  

a. Makna sosial 

Makna sosial dipahami sebagai upaya pengenalan (sosialisasi) anak terhadap 

orang lain yang ada diluar dirinya dan lingkungannya, serta pengaruh timbale balik 

dari berbagai segi kehidupan bersama yang mengadakan hubungan satu dengan 

yang lainya, baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok.
42

 Dalam kajian 

sosiologis, Soerjono Soekanto, memberikan definisi sosial ini yang disebut dengan 
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proses sosial yaitu, cara-cara berhubungan yang dilihat apabila perorangan dan 

kelompok sosial saling bertemu dan menemukan sistem serta bentuk-bentuk 

hubungan.
43

 

Namun dalam pembahasan ini, proses sosial yang dumaksud lebih 

ditunjukkan pada anak dengan sesamanya atau orang-orang yang ada 

dilingkunagannya. Seperti dengan orangtua, anggota keluarga, guru, dan orang 

lain yang ada disekitar lingkungan dimana anak berada, baik dirumah, sekolah, 

maupun dilingkungannya. 

b. Makna Emosional 

Sedangkan makna emosi banyak dikaji oleh para psikolog, dan banyak 

mendapatkan tempat dari pengkajian mereka, karena dianggap sebagai bagian 

yang penting dan menarik dalam kehidupan manusia. Sukmadinata misalnya, ia 

memberikan definisi emosi sebagai perpaduan dari beberapa perasaan yang 

mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana 

batin.
 44 

Sementara dalam Crow & Crow dalam Sunarto dan Hatono, memberikan 

pengertian emosi sebagai pengalaman efektif yang disertai penyesuaian diri dalam 

diri individu tentang keadan mental dan fisik, dan berwujud tingkah laku yang 

tampak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa emosi adalah perasaan batin 
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seseorang, baik berupa pergolakan pikiran, nafsu, keadaan mental, dan fisik yang  

dapat muncul atau termanifestasi kedalam bentuk-bentuk atau gejala-gejala seperti 

takut, cemas, marah, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan ingin tahu.
45

 

Dalam Al-Qur’an di jelaskan dalam surat Al-Ahzab: 10. 

 

Artinya: ”(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari 

bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan 

hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu 

menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam 

purbasangka.” 

 

Dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan kisah Ahzab yaitu golongan-

golongan yang di hancurkan pada peperangan Khadaq karena menentang Allah 

dan Rasul-Nya. Kemudian Allah mengirimkan tentara yang tidak dapat di lihat 

yaitu para malaikat yang sengaja di datangkan untuk menghancurkan musuh-

musuh Allah itu. Sehingga menggambarkan bagaiman hebatnya perasaan takut dan 

perasaan gentar pada waktu itu yang dialami oleh setiap individu. 

Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, 

emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena 

emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga 

dapat mengganggu perilaku intensional manusia. (Prawitasari, 1995). 
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Dalam kaitannya dengan proses sosial, emosi dapat muncul sebagai akibat 

adanya hubungan atau interaksi sosial antara individu, ke kelompok, dan 

masyarakat. Emosi dapat muncul sebagai reaksi fisiologis,  perasaan dan 

perubahan perilaku yang tampak. Emosi pada anak usia dini lebih kompleks dan 

real, karena anak cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan 

terbuka. Adapun perilaku Sosial-Emosional Anak Usia Dini yakni: 

1) Perilaku Sosial 

Perilaku soaial adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, 

kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam 

tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar memainkan peran sosial 

yang dapat diterima oleh orang lain, serta upaya mengembangkan sikap sosial 

yang layak diterima oleh orang lain. Perilaku sosial pada anak usia dini ini 

diarahkan untuk mengembangkan sosial yang baik, seperti kerjasama, tolong-

menolong, berbagi, simpati, empati dan saling membutuhkan satu sama lain.
46

 

Menurut Bar-Tal dalam Martini Jamaris, perilaku sosial diartikan sebagai 

perilaku yang dilakukan secara sukarela (voluntary), prilaku sosial ini dilakukan 

dengan tujuan yang baik, seperti menolong, membantu, dan berbagi. Adapun 

menurut Stang dan Wrightsman dalam Rubin, mengartikan perilaku sosial sebagai 
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suatu perilaku yang secara sukarela dilakukan dengan tujuan agar dapat bermanfat 

untuk orang lain.
47

 

Dengan demikian, jelas bahwa perilaku sosial adalah segala bentuk tindakan 

yang dilakukan atau direncanakan  untuk menolong orang lain tanpa 

memperdulikan motif-motif penolong. Jadi, aspek kesukarelaan dan maksud dalam 

melakukan suatu tindakan tertentu dalam melakukan sesuatu itu merupakan hal 

utama dalam prilaku sosial. Secara spesifik, Hurlock mengklasifikasikan pola 

perilaku sosial pada anak usia dini kedalam beberapa pola perilaku yaitu seperti. 

Meniru, persaiangan, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, berbagi, dan 

perilaku akrab.
48

 

Bentuk prilaku sosial yang paling penting diterapkan pada anak usia dini ini 

pada tahun pertama yakni untuk penyesuaian sosial yang memungkinkan anak 

untuk dapat bergaul dengan teman-temannya. Karena pada periode ini meruapakan 

tahap perkembangan yang kritis, dimana sikap sosial dan pola perilaku sosial 

dibentuk. 

2) Perilaku Emosional 

Adapun yang dimaksud perilkaku emosional ialah reaksi yang terorganisasi  

dan muncul terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, 

ketertarikan, dan minat individu.
49

 

                                                
47 Martinis Jamaris, Perkembangan dan Pengembangan Anak (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 

29. 
48  Elizabeth B. Hurlock, Perkebangan Anak Usia Dini (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 139. 
49 Ahmad Susanto, Op.Cit., h. 141. 



Menurut Juntika, emosi didefinisikan sebagai suatu suasana yang kompleks 

dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum/sesudah terjadinya perilaku. 

Lebih lengkap Daniel Goleman, menambahkan bahwa emosi merujuk pada suatu 

perasaan dan pikiran-pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
50

 

Dengan demikian, emosi terlihat dari reaksi fisiologis, perasaan dan 

perubahan perilaku yang tampak. Aspek emosional dari suatu perilaku pada 

umumnya selalu melibatkan tiga aspek ini. Dimana dari ketiga aspek emosinal 

(reaksi fisiologis, perasaan, dan perubahan perilaku yang tampak), tidak mungkin 

dapat diubah atau dipengaruhi atau diperbaiki oleh aspek fisiologis, karena proses 

fisiologis yang terjadi secara mekanis. 

Menurut CRI (Children Resources International), keterampilan sosial 

emosional anak usia 3-4 tahun yaitu sebagai berikut:  

a. memilih teman bermain,  

b. memulai interaksi sosial dengan anak lain, 

c. berbagi mainan atau makan,  

d. meminta izin untuk memakai benda orang lain,  

e. mengekspresikan sejumlah emosi memulai tindakan, kata-kata ekspresi wajah, 

f. menunggu atau menunda selama lima menit,  

g. menikmati kedekatan sementara dengan salah satu teman, 

h. menunjukkan kebanggaan terhadap keberhasilannya, 

i. dapat membuat sesuatu imajinasi yang dominan,  
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j. memecahkan masalah dengan teman sekelas melalui proses penggantian, 

persuasi dan negoisasi.
51

 

Dan secara psikologi, tahap perkembangan psikososial anak usia antara 4-5 

tahun menurut Erikson, berada pada intiative versus guilt, yakni kemampuan anak  

untuk melakukan partisipasi dalam berbagai kegiatan fisik dan mengambil inisiatif 

untuk suatu tindakan yang akan dilakukan.
52

 

Menurut Piaget, Bermain merupakan instrumen penting bagi perkembangan 

sosial-emosional dan kognitif anak-anak, juga sebagai sebuah refleksi atas 

perkembangan mereka. Memahami bahwa anak adalah konstruktor-konstruktor 

aktif atas pengetahuan yang dimiliki, bahwa perkembangan dan belajar sebagai 

proses suatu perkembangan tersebut.
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Sehingga  memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami dunia, 

berinteraksi dengan orang lain dalam cara-cara yang secara sosial diterima dan 

mengekspresikan dan mengontrol emosi-emosi, serta mengembangkan kapasitas 

simbolik mereka. 

 

2. Pertumbuhan Dan Perkembangan Sosial-Emosional Pada Anak 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang terjadi pada tiap 

makhluk. Pada manusia, terutama pada anak-anak, proses tumbuh kembang ini 

terjadi dengan sangat cepat, terutama pada periode tertentu. Proses pertumbuhan 
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dan perkembangan anak terjadi sejak dalam kandungan, setiap organ dan 

fungsinya mempunyai kecepatan tumbuh yang berbeda-beda. Pertumbuhan dan 

perkembangan setiap anak berlangsung menurut prinsip-prinsip yang umum, 

namun demikian setiap anak memiliki ciri khas tersendiri. 

Perkembangan meruapakan proses yang teratur yang berkaitan dengan 

reorganisasi perilaku seseorang. Perkembangan anak usia dini merupakan bagian 

dari perkembangan manusia secara keseluruhan. Perkembangan pada usia ini 

mencakup perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional. 

Perkembangan anak diperoleh melalui kematangan belajar. Perkembangan karena 

faktor belajar dapat terjadi dalam berbagai situasi lingkungan di mana terjadi 

interaksi anak dengan manusia lain dan lingkungan sekitar. Belajar pada dasarnya 

merupakan proses perubahan tingkah laku  yang bersifat permanen sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungan.
54

 

a. Perkembangan Emosi Balita 

Di usia batita anak berkembang ke arah kemandirian. Ia ingin menunjukkan 

bahwa dirinya mampu. Dukungan dan kesabaran dari orangtua penting untuk 

membantu anak mencapai tugas perkembangan tersebut. 

1.      Demonstrasi kasih sayang 
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Anak usia ini senang mengeksplorasi berbagai perasaan menyenangkan yang 

timbul dari kontak fisik. Misal setiap kali orangtua membuka tangan, batita pasti akan 

berlari menghampiri untuk masuk dalam pelukan orangtuanya. 

2.      Perhatian secara personal 

Batita selalu menuntut perhatian secara personal sebab di usia ini anak sedang 

berada dalam fase egosentris. Ia ingin semua menjadi miliknya dan hanya untuk 

dirinya. 

3.      Mood gampang berubah 

Anak batita sangat moody. Mudah baginya berganti suasana hati dalam waktu 

sekejap. Di usia ini anak mulai sadar bahwa dirinya adalah individu yang terpisah 

dari orangtuanya sehingga segala sesuatunya ingin dilakukan sendiri. Sementara di 

sisi lain kemampuannya masih sangat terbatas. 

4.      Cari perhatian 

Ini adalah salah satu ekspresi emosi yang khas dimiliki anak batita. Ia senang 

sekali "pamer" kemampuan. Pahadal sesuai tahapan perkembangannya, ada saja 

kemampuan baru yang dikuasainya hampir setiap hari. 

 

5.      Suka menyengaja 

Batita suka menyengaja. Ini dilakukan semata-mata untuk melihat repons 

sekelilingnya. Bisa juga karena anak belum paham risiko dari perbuatannya, tapi 

mungkin juga anak sekadar menikmati reaksi yang ditampilkan orangtua. 

 



6.      Melempar sesuatu saat marah 

Di usia ini anak belum bisa mengendalikan emosinya secara sempurna tapi 

kemampuan motoriknya, terutama melempar benda, sudah bisa dilakukan. 

7.      Keras kepala 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, di usia ini anak sedang berada pada fase 

egosentris. Anak maunya menang sendiri dan keras kepala. Apa yang sudah jadi 

keinginannya seakan tak terbantahkan. Ini adalah bagian dari perkembangan yang 

wajar. 

8.      Narsisme 

Anak batita "narsis" mengagumi diri sendiri. Anak usia ini selalu merasa dirinya yang 

paling baik, pintar, cantik/ganteng, disayang dan sebagainya sehingga ia merasa 

berhak atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. 

b. Perkembangan Emosi Anak 

Enam tahapan perkembangan yang harus dilalui anak: 

1.      Regulasi diri dan minat terhadap lingkungan 

Kemampuan anak untuk mengolah rangsang dari lingkungan dan menenangkan 

diri. Bila anak masih belum mampu meregulasikan diri maka ia akan tenggelam 

dalam usaha mencari rangsang yang dibutuhkannya atau sebaliknya menghindari 

rangsang yang membuatnya tidak nyaman. 

2.      Keakraban-keintiman 

Kemampuan anak untuk terlibat dalam suatu relasi yang hangat, akrab, 

menyenangkan dan penuh cinta. 



3.      Komunikasi dua arah 

Kemampuan anak untuk terlibat dalam komunikasi dua arah, menutup siklus 

komunikasi (aksi-reaksi). Komunikasi di sini tidak harus verbal, yang penting ia bisa 

mengkomunikasikan intensi/tujuannya dan kemudian mengenal konsep sebabakibat 

(berpikir logis) dan konsep diri. la mulai menyadari bahwa tingkah lakunya 

berdampak terhadap lingkungan. Sehingga mulai muncul keinginan untuk aktif 

memilih/ menentukan pilihan dan berinisiatif. 

4.      Komunikasi kompleks 

Kemampuan anak untuk menciptakan komunikasi kompleks, mengekspresikan 

keinginan dan emosi secara lebih berwarna, kompleks dan kreatif. Mulai 

menyertakan keinginannya dalam bermain, tidak hanya mengikuti perintah atau 

petunjuk pengasuh/orang tua. Selanjutnya hal ini akan menjadi dasar terbentuknya 

konsep diri dan kepribadian. la mampu memahami pola karakter dan tingkah laku 

orang lain sehingga mulai memahami apakah tingkah lakunya disetujui atau tidak, 

akan dipuji atau diejek, dll sehingga mulai berkembang kemampuan memprediksi 

kejadian dan kemudian mengarah pada kemampuan memecahkan masalah 

berdasarkan keurutan logis. 

5.      Ide emosional 

Kemampuan anak untuk menciptakan ide, mengenal simbol, termasuk bahasa 

yang melibatkan emosi. 

 

 



6.      Berpikir emosional 

Kemampuan anak untuk menciptakan kaitan antar berbagai ide sehingga mampu 

berpikir secara logis dan sesuai dengan realitas. Mampu mengekspresikan berbagai 

emosi dalam bermain, memprediksi perasaan dan akiba' dari suatu aktifitas, mengenal 

konsep ruang, waktu serta bisa memecahkan masalah secara verbal dan memiliki 

pendapatnya sendiri. Bila anak bisa mencapai kemampuan ini maka ia akan siap 

belajar berpikir abstrak dan mempolajari strategi berpikir. 

Pada umumnya, ada empat kunci utama emosi pada anak yaitu : 

1. perasaan marah; perasaan ini akan muncul ketika anak terkadang merasa 

tidak nyaman dengan lingkungannya atau ada sesuatu yang mengganggunya. 

Kemarahan pun akan dikeluarkan anak ketika merasa lelah atau dalam keadaan sakit. 

Begitu punketika kemauannya tidak diturutioleh orangtuanya, terkadang timbulrasa 

marah pada sianak. 

2. perasaan takut; rasa takutini di rasakan anak semenjak bayi. Ketika bayi 

merekatakut akan suara-suara yang gaduh atau rebut. Ketika menginjak masa anak-

anak, perasaan takut mereka muncul apabila di sekelilingnya gelap. Mereka pu mulai 

berfantasi dengan adanya hantu, monster dan mahluk-mahluk yang menyeramkan 

lainnya. 

3. perasaan gembira; perasaan gembira ini tentu saja muncul ketika anak merasa 

senang akan sesuatu. Contohnya ketika anakdiberi hadiaholeh orang tuanya, ketika 

anak juara dalam mengikuti suatu lomba, atau ketika anak dapat melakukan apa yang 

diperintahkan orang tuanya. Banyak hal yang dapat membuat anak merasa gembira. 



4. rasa humor; Tertawa merupakan hal yang sangat universal. Anak lebih banyak 

tertawa di bandingkan orang dewasa. Anak akan tertawa ketika melihat sesuatu yang 

lucu. 

Keempat perasaan itu merupakan emosi negatif dan positif. Perasaan marah dan 

ketakutan merupakan sikap emosi yang negative sedangkan perasaan gembira dan 

rasa lucu atau humor merupakan sikap emosi yang positif. 

Menurut Djais perkembangan anak adalah suatu proses perubahan dimana 

anak belajar menguasi tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek gerakan, berfikir, 

perasaan, dan interaksi sesama maupun dengan benda-benda dalam lingkungan 

hidupnya.
55

 Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan dimana anak belajar 

menguasai tingkat yang lebih tinggi dari aspek-aspek gerakan, berfikir, perasaan, dan 

interaksi, baik dengan sesama maupun benda-benda dan lingkungan hidupnya. 

Adapun Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial-Emosioal Anak, yaitu: 

a. Perkembangan sosial 

Masa lima tahun pertama merupakan masa terbentuknya dasar-dasar 

kepribadian manusia, kemampuan pengindraan, berfikir, keterampilan berbahasa 

dan berbicara, dan bertingkah laku sosial. Secara garis besar ada dua faktor yang 

mempengaruhi proses perkembangan yang optimal bagi anak yaitu, faktor internal 

(dalam), dan eksternal (luar). Faktor internal ialah factor-faktor yang terdapat 

dalam diri anak itu sendiri, baik yang berupa bawaan maupun yang diperoleh dari 

penglaman anak. 
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Menurut Dini P. Daeng dalam Pujiana, faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan sosial anak usia dini yaitu:  

1) Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang ada disekitarnya 

dengan usia dan latar belakang,  

2) Adanya minat dan motifasi bergaul,  

3) Adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain,  

4) Adanya kemampuan berkomunikasi  yang baik, yang dimiliki oleh anak.
56

 

 

Itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, bila 

lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan rumah mendukung dengan baik, 

maka perkembangan sosial dan emosional anak dapat terjalin dengan baik. 

b. Perkembangan Emosional 

Perkembangan emosional berhubungan dengan seluruh aspek perkembanga 

anak. Perkembangan emosi dan sosial merupakan dasar perkembangan 

kepribadian dimasa datang. Perkembangan emosi yang muncul pada setiap anak 

pasti berbeda antara anak yang satu dan yang lainnya. Ini disebakan karna adanya 

faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Hurlock, setidaknya ada dua faktor 

yang mempengaruhi  emosi anak, yaitu peran kematangan dan peran belajar.
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Sedangkan menurut Sumiarto Patmonodewo, bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan perkembangan emosi anak yaitu: 1). kesadaran 

kognitifnya yang telah meningkat memungkinkan pemahaman terhadap 
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lingkungan berbeda dari tahap semula, 2). Imajinasi atau daya hkayalnya lebih 

berkembang, dan 3). Berkembangnya wawasan  sosial anak.
58

 

Sementara itu  perlu diketahuai bahwa setiap anak usia dini perlu dibantu 

dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya agar mereka secara emosional 

dapat menyesuaikan diri, menemukan kepuasan dalam hidupnya, dan sehat secara 

fisik dan mental. 

Berkenaan dengan perkembangan anak usia dini, menurut Mansur bahwa 

aspek-aspek perkembangan yang terjadi pada anak usia dini yaitu aspek 

perkembangan fisik dan motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek 

perkembangan bahasa, aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama, aspek 

perkembangan sosial-emosional, dan aspek perkembangan seni dan kreativitas.
59

 

Berdasarkan keterangan diatas, maka jelaslah bahwa ada beberapa macam 

aspek perkembangan anak. Dan dari berbagai macam aspek perkembangan anak 

usia dini tersebut, perkembangan anak usia dini yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah aspek perkembangan sosial-emosional pada anak usia dini. 

Dimana perkembangan sosial-emosional meliputi dua aspek penting, yaitu aspek 

kompetensi sosial dan aspek tanggung jawab  sosial. Aspek perkembangan 

kompetensi sosial menggambarkan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan 

lingkungan sosialnya secara efektif, sedangkan aspek tanggung jawab sosial antara 
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lain ditunjukkan oleh komitmen anak terhadap tugas-tugasnya, menghargai 

perbedaan individual dan memperhatikan lingkungannya.
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Menurut Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, pada aspek 

perkembangan sosial-emosional pada anak usia dini diharapkan memiliki 

kemampuan dan kompetensi serta hasil belajar yang harus dicapai. yaitu: 

1) Kemampuan mengenal lingkungan sekitar, 

2) Kemampuan mengenal alam,  

3) Kemampuan mengenal lingkungan sosial, 

4) Kemampuan menghargai keberagaman sosial, dan 

5) Kemampuan  mengembangkan diri dari belajar.
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Kemampuan mengenal lingkungan yang di maksud yaitu kemampuan anak 

mengenal apa yang ada disekitarnya seperti mengenal mengenal nama-nama 

permainan yang digunakan, mengenal teman kelompok bermainya, dan mengenal 

guru-guru yang membimbingnya dan belajar. Kemudian kemampuan mengenal 

alam yaitu kemampuan anak mengenal segala jenis yang ada disekitarnya seperti 

nama pohan, bunga, buah-buahan serta hewan peliharaan, dan yang berkaitan 

dengan alam yang ada dilingkungan sekitar anak.
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Kemampuan mengenal lingkungan sosial bagi anak dalam hal ini anak 

memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, mampu 

beradaptasi dalam kelompok, mampu bekerjasama, dan mampu saling berbagi dan 
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tolong menolong saat bermain. Sedangkan kemampuan menghargai keberagaman 

lingkungan sosial maksudnya yaitu anak memiliki kemampuan untuk menghargai 

dan menerima giliran saat bermain, bekerjasama saat bermain, saling membagi 

permainan dengan temannya, dan ikut berpartisipasi dalam kelompoknya.
63

 

Adapun kemampuan mengembangkan diri dari belajar yaitu kemampuan 

mengembangkan rasa percaya diri sehingga mampu mengekspresikan bakat, 

pikiran dan kemampuannya dalam kegiatan belajar tanpa harus dipengaruhi oleh 

orang yang ada disekelilingnya.
64

 

Dengan demikian jelaslah bahwa perkembangan sosial-emosional pada anak 

usia dini akan dinilai berhasil apabila anak memiliki kemampuan mengenal 

lingkungan sekitar, mengenal lingkungan alam, mengenal lingkungan sosial, 

menghargai keberagaman sosial, dan memiliki kemampuan mengembangkan diri 

dari belajar. Pencapaian suatu kemampuan pada setiap anak berbeda-beda, namun 

demikian ada patakokan umur tentang kemampuan apa saja yang perlu dicapai 

seorang anak pada umur tertentu. Adanya patokan ini dimaksudkan agar anak yang 

belum mencapai tahap kemampuan tertentu ini perlu dilatih berbagai berbagai 

kemampuan untuk dapat memcapai perkembangan yang optimal. 

3. Strategi Pengembangan Sosial-Emsional 

Ada beberapa aliran yang berpengaruh di dunia ilmu dalam mengartikan 

belajar. Salah satunya aliran Behaviorisme. Belajar menurut toeri behaviorisme 
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ialah perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan respons yang 

bersifat mekanis. Oleh karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur, dan 

terencana dapat memberikan pengaruh (stimulus) yang baik sehingga manusia 

bereaksi terhadap stimulus ini dan memberikan respons yang sesuai. 

Jhon H. Pestalozzi dalam Santoso mengemukakan, metode pembelajaran 

yang serasi pada tingkatan anak usia dini yakni dengan membimbing anak secara 

perlahan dan usaha anak itu sendiri. Pestalozzi yakin bahwa segala bentuk 

pendidikan ialah berdasarkan pengaruh dan pancaindra dan melalui 

pengalamannya serta potensi-potensi yang dimiliki dapat dikembangkan. Cara 

belajar yang terbaik ialah melalui berbagai pengalaman dengan menghitung, 

mengukur, merasakan dan menyentuhnya.
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Dan beberapa ahli  pendidikan anak, seperti Pestalozzi, Frobel, Montessori, 

Pieget, Vigotsky, sepakat bahwa belajar yang sesuai dengan taraf perkembangan 

anak akan membantu dalam mengembangkan dirinya dalam aspek kognitif, 

linguistik, dan sosial-emosionalnya.
66

 Kematangan merupakan suatu konstributor 

penting dalam belajar, sebab menyediakan kerangka kerja dari proses belajar anak. 

Sebagai contoh, ketika anak tumbuh secara fisik, mereka menjadi berkemampuan 

untuk memanipulasi dan menjelajahi lingkungan mereka.  

Menurut Gagne at. al. dalam teori behaviorisme (aliran tingkah laku), 

terdapat delapan elemen yang harus dilakukan oleh guru dalam proses 
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membimbing pembelajaran disekolah dalam mengembangkan kemampuan anak 

yakni: 

1) Menarik perhatian, 

2) Menjelaskan tujuan, 

3) Merangsang proses daya ingat, 

4) Menyiapkan bahan atau materi yang dapat merangsang/menarik perhatian, 

5) Menyediakan bimbingan terhadap peserta didik, 

6) Memberi penghargaan terhadap kemajuan peserta didik berdasarkan tugas dan 

latihan, 

7) Menilai kemajuan belajar peserta didik, 

8) Mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yang telah dimiliki peserta 

didik.
67

 

Untuk mengetahui potensi dan pemahaman awal anak terhadap materi yang 

akan diberikan, guru dapat menyampaikan apersepsi terlibih dahulu sebelum 

pelajaran diberikan lebih lanjut. Dengan cara ini, dimungkinkan akan lebih tertarik 

dan mudah mengerti tentang materi  yang diajarkan guru, karena materi ini tidak 

jauh dari pemahaman anak.  

Menurut Bachrudin Mustafa, ada empat prinsip dalam pembelajaran anak 

usia dini, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan sosial-

emosional anak yaitu: 

a. Berangkat dari yang dibawa anak-anak, 

b. Aktivitas harus menantang pemahaman anak dari waktu ke waktu, 
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c. Guru menyodorkan persoalan-persoalan yang relevan dengan kondisidan 

lingkungan anak. 

d. Guru membangun unit-unit pembelajaran seputar konsep dan tema-tema 

besar.
68

 

Selain disesuaikan dengan potensi dan tingkat pemahan anak, guru harus 

mengemas materi yang relevan dan menantang pemahaman siswa, sehingga 

dengan cara ini tidak menjadikan anak bosan atau jenuh terhadap materi yang 

mereka terima. The Consultative Group on Early Childhood Care and 

Development memberikan gambaran tentang langkah-langkah dalam membantu 

pengembangan sosok anak usia dini yaitu: 

a. Memberikan kesempatan perkembangan sosial secara positif pada anak. 

Misalnya, memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pikiran 

dan perasaan. 

b. Menciptakan proses pendidikan dan pembelajaran yang memberikan wahana 

untuk pengembangan sosial anak secara positif. Miasalnya, menciptakan area 

permainan drama dan area lainnya. 

c. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan 

sosial secara positif. Misalnya, membiarkan anak bermain dan melengkapi 

alat permainan yang dibutuhkan anak.
69

 

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk mendukung perkembangan 

sosial anak usia dini, sebagaimana dikemukan oleh Martinis Jamaris yaitu: 
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a. Menimbulkan rasa aman pada anak dan menciptakan suasana yang baik dalam 

kelas maupun diluar kelas, sehingga tidak ada kesan bahwa guru merupakan 

figur yang menakutkan bagi anak, 

b. Menciptakan perilaku positif di dalam dan diluar kelas, baik dalam tindakan, 

perkataan, atau perilaku lainnya. 

c. Memberikan kesempatan pada anak untuk menentukan pilihannya, apabila 

pilihan anak tidak tepat atau ditolak, maka jelaskan alas an penolakan ini 

kepada anak; 

d. Memberikan penjelasan kepada anak untuk berani menyatakan pendapatnya, 

baik yang bersifat penolakan maupun yang mendukung dengan cara-cara 

positif; dan 

e. Menyediakan sarana prasarana yang mendukung program pembentukan 

perilaku sosial anak agar berkembang secara positif.
70

 

Konsep yang paling tepat belajar yang paling sesuai bagi perkembangan 

anak usia dini aialah belajar sambil bermain. dengan cara ini dapat memberikan 

kesempatan kepada anak untuk berekspresi, bereksperimen, dan memanipulasi 

yang penting untuk merangcang pengetahuan dan kontribusi terhadap 

perkembangan pemikiran yang representative. Melalui bermain, anak juga dapat 

mengembangkan imajinasinya dan kreatifitasnya. 

4. Peran Bimbingan Guru Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial-

Emosional Anak Usia Dini. 

 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

bahwa pendidik/guru merupakan tenaga professional yang bertugas 
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merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.
71

 Lembaga pengembangan sosial-emosional anak yang paling efektif 

adalah disekolah. Sekolah  Menurut Syamsu Yusuf, merupakan lembaga 

pendidikan formal yang mempunyai program sistematik, dalam melaksanakan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak agar mereka berkembang sesuai 

dengan potensinya secara optimal. Baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, 

sosial, emosional, maupun fisik motoriknya.
72

  

Disekolah anak akan memeperoleh pembiasaan yang baik,  penanaman nilai-

nilai dan moral yang baik, baik secara sadar atau terpaksa. Anak harus mengikuti 

dan menerima, sebagaimana yang telah digariskan dalam garis-garis besar 

pembelajaran atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang 

bersangkutan. Layanan dikelompok bermain menggunakan layanan terpadu, 

artinya layanan bimbingan dilaksanan secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan 

pembelajaran. Untuk mendukung program pembelajaran ini, adapun menurut 

Martini Jamaris menyarankan agar bimbingan dapat dilakukan dengan berbagai 

pendekatan yakni: 

a. Pendekatan intruksional dan interaktif, yakni terpadu dengan pelaksanaan 

program kegiatan belajar (PKB). Misalnya, menciptakan suasana dan kegiatan 

kelas yang menyenangkan dan bervariasi, membiasakan diri, mengadakan 

kegiatan individual, dan kelompok klasikal. 

                                                
71 Undang-undang SISDIKNAS No 20 Tahun. 2003, h. 6-7. 
72Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak (Bandung: PT Remaja Rosada Karya), h. 

175. 



b. Pendekatan dengan system, yaitu dengan memberikan suasana dilembaga 

pendidikan dan lingkungannya yang menunjang perkembangan anak. 

c. Pendekatan pengembangan pribadi, yaitu dengan memberikan kesempatan 

kepada anak untuk berkembang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

dirinya.
73

 

Guru di kelompok bermain memiliki peran ganda, selain sebagai pengajar 

juga berperan sebagai seorang pembimbing, yang pelaksanaannya secara terpadu 

dan integral dengan pengelolaan program kegiatan setiap hari. Selain tempat 

pengembangan sosial-emosional, sekolah merupakan subtitusi keluarga, dan guru 

sendiri sebagai subtitusi dari orangtua, maka sekolah dalam hal ini guru 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengembangakan perilaku anak 

terutama dalam penerapan strategi pembelajarannya. Proses bimbingan atau 

pembelajaran anak usia dini tidak terlepas dari bagaimana peran guru dalam 

menciptakan suasana belajar, strategi belajar, media, dan model pembelajaran 

yang digunakan.  

Model belajar Behaviorirme mengangap behviorisme atau tingkah laku ini 

dapat ini dapat diperhatiakan dan diukur. Prinsip utama ialah faktor rangsangan 

(stimulus),  Respon (response) serta pengguatan ( reinforcement). Model ini 

menganggap faktor lingkungan sebagai rangsangan dan respon peserta didik 

terhadap rangsangan itu ialah responnya. Menurut Gagne at, al dalam proses 

pembelajaran behaviorisme terdapat beberapa elemen yang harus dilakukan oleh 

                                                
73 Martini Jamaris, Op. Cit. h 192. 



guru dalam bimbingan pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan 

kemapuan anak, yaitu: 

a. Menarik perhatian; 

b. Menjelaskan tujuan; 

c. Menyiapkan recall atau daya ingat; 

d. Menyiapkan bahan atau materi yang dapat merangsang/perhatian anak; 

e. Menyediakan bimbingan terhadap peserta didik; 

f. Memberikan penghargaan terhadap kemajuan peserta didik; 

g. Menilai kemajuan belajar peserta didik; 

h. Mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yang telah dimiliki peserta 

didik;
74

 

Itulah beberapa elemen yang harus dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran atau bimbingan untuk anak usia dini dalam meningkatkan 

perkembangan kemampuan anak, yaitu dengan cara menarik perhatian didik agar 

senang mengikuti pembelajaran, menyiapkan daya ingat anak didik terhadap 

materi pembelajaran, menyiapkan bahkan pembelajaran, menyediakan bimbingan, 

memberikan pengarahan, menilai kemajuan, dan mengembangkan pengetahuan 

dan kepandaian yang dimiliki peserta didik. 

Proses bimbingan yang dilaksanakan oleh guru tersebut pada dasarnya dapat 

meningkatkan perkembangan kemampuan anak didik menjadi lebih baik. Hal ini 

disebabkan karena melalui proses belajar anak akan berkembang dan akan mampu 

mempelajari hal-hal baru. Perkembangan akan dicapai karena adanya proses 
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belajar, sehingga anak memperoleh pengalaman baru dan menimbulkan prilaku 

baru yang sesuai dengan harapan yang baik. Dalam aspek perkembangan sosial-

emosional  pada anak usia dini diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi 

serta hasil belajar yang harus dicapai yaitu: 

a. Kemampuan mengenal lingkungan sekitar, 

b. Mengenal lingkungan alam, 

c. Mengenal lingkungan sosial, 

d. Menghargai keberagaman lingkungan sosial , dan 

e. Kemampuan mengembangkan diri dari belajar.
75

 

Konsep belajar yang paling tepat dan sesuai dengan  perkembangan anak 

usia dini dalam aspek perkembangan sosial-emosional Menurut, Jean Piaget ialah 

bermain. Bermain merupakan sebuah instrument penting bagi perkembangan 

sosial-emosional dan kognitif anak-anak, juga sebagai sebuah refleksi atas 

perkembangan mereka. Memahami bahwa anak adalah konstruktor-konstruktor 

aktif atas pengetahuan yang dimiliki, bahwa perkembangan dan belajar sebagai 

hasil proses interaktif.
76

 

Dengan bermain, anak-anak secara naluriah aktif bergerak dan dengan 

kecenderungan ini menyambung untuk perkembangannya sendiri sebagai akibat 

dari upayanya memaknai pengalaman keseharianya dirumah, sekolah, dan 

lingkungan masyarakatnya yang lebih luas. Dan dengan bermain juga dapat 

mengembangakan imajinasi dan kreatifitas. Berdasarkan keterangan tersebut maka 
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dapat penulis simpulkan bahwa aspek perkembangan sosial emosional akan 

berhasil tercapai apabila guru telah melaksanakan proses bimbingan atau 

pembelajaran anak usia dini dengan baik. Begitu juga sebaliknya apabila guru 

belum melaksanakan secara maksimal proses bimbingan maka aspek 

perkembangan sosial-emosional tidak tercapai secara maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian  deskriftif 

kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, model penelitian kualitatif disebut 

kualitatif naturalistik yaitu model penelitian yang pelaksanaanya memang terjadi 

secara alami, apa adanya dalam situasi normal yang tidak memanipulasi keadaan 

atau kondisinya, menekankan pada deskrifsi secara alami.
77

 

Pengertian deskriptif itu adalah upaya menginterprestasikan kondisi-kondisi 

yang sekarang atau terjadi dengan kata lain untuk memproleh informasi mengenai 

keadaan saat ini.
78

  Kemudian penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian 

studi kasus, yaitu cara meneliti terhadap masalah empiris dengan mengikuti 

rangkaian prosedur yang telah dispesifikan sebelumnya. 

Penenlitian ini  mengangkat data dan permasalahan yang ada tentang Peran 

Bimbingan Guru Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial-Emosional Anak 

Usia Dini di Taman Kanak-kanak Azkia Suka Bumi Bandar Lampung 
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Secara umum  metode penelitian di artikan  “sebagai cara ilmiah  untuk 

mendapatkan data  dengan tujuan dan manfaat tertentu”
79

. karena fokus penelitian 

yang di gunakan adalah  untuk memperoleh gambaran tentang upaya guru dalam 

mengembangkan sikap sosial anak melalui metode proyek. Metode Penelitaian 

adalah strategi yang di gunakan dalam pengumpulan dan anlisis data guna 

menemukan dan menjawab dari persoalan yang di hadapi  metode penelitian ini 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu oleh karena itu peneliti menggunakan analisis dengan pendekatan kulitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah  metode penelitian yang di gunakan 

untuk meneliti pada kondisi yang alamiyah, dimana peneliti sebagai instrument 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan,  analisis data 

bersuifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna 
80

.  

 Maka peneliti memfokuskan penelitian mengguanakan analisis diskriptif 

dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti berusaha menggambarkan peristiwa  

serta kejadian sesuai dengan kejadian sesungguhnya di lapangan  hal ini 

mempunyai tujuan utama yaitu  menggambarkan serta memaparkan  secara 

sistematis  fakta serta karakteristik objek maupun subjek yang di teliti. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

Penggunaan istilah subjek penelitian ini menunjukkan populasi diartikan 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunya 

kualitas dan krakteristik  tertentu oleh peneliti dan kemudian di tarik kesimpulan.  

a. Subjek penelitian ini adalah responden atau informan yang dapat 

berkontribusi dalam memberikan informasi tentang  masalah yang di teliti 

yaitu guru sebanyak 2 orang dan siswa sebanyak 15 orang. 

b. Objek penelitian ini yaitu “Peran Bimbingan Guru Dalam Meningkatkan 

Pekembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak 

Azkia Sukabumi Bandar Lampung”. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian kualitatif yang menjadi  alat penelitian atau instrumen 

utama  adalah penulis. Penulis berperan dalam proses pengumpulan data  untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data,  

mengumpulkan data serta menilai dari kualitas data tersebut, analisis data, 

menafsirkan dan menarik kesimpulan. Data tersebut diperoleh dari survei 

lapangan serta melakukan penelitian  terhadap situasi dan kondisi sekolah  dan 

mewawancarai  langusung pihak  informan  baik  guru maupun  siswa di 

lingkungan sekolah tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat 

maka penulis menggali data melalui  dokumen-dokumen sekolah  serta 

mengambil dokumentasi dari setiap kegiatan yang berlangsung saat penelitian 

dilaksanakan. Data-data tersebut digunakan untuk mencari informasi tentang 



“Peran Bimbingan Guru Dalam Meningkatkan Pekembangan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung”. 

Oleh sebab itu perlu adanya teknik yang di lakukan melalui beberapa tahap 

berikut. 

a. Pengamatan (Observasi)  

Metode observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis 

melalui pengamatan dan pencataan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam 

arti luas observasi berarti pengamatan yang dilaksanakan secara tidak 

langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya, sedangkan dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena yang diselidiki.
81

. 

Metode observasi merupakan metode yang penulis gunakan untuk 

memproleh data tentang proses pembelajaran disekolah, lingkungan belajar 

anak, sarana belajar dan kegiatan belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak 

Azkia Sukabumi Bandar Lampung. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan. Peneliti ini menggunakan 

wawancara semi struktur. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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secara bebas dan leluasa, tanpa terkait suatu susunan yang panduan itu telah 

dipersiapkan sebelumnya. Meski begitu peneliti juga menggunakan panduan 

wawancara yang berisi butur-butir pertanyaan yang diajukan kepada informan  

(guru kelas) yang berkaitan dengan Peran Bimbingan Guru Dalam 

Meningkatkan Prkembangan Sosisla Emosional Anak Usia Dini Di Taman 

Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung. Dimana untuk memperoleh 

data informasi tentang gambaran proses belajar mengajar yang meliputi 

tujuan, bahan/materi, metode, media dan evaluasi serta prestasi peserta didik 

di kelompok B1. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah  merupakan cara untuk mengumpulkan   data melalui 

dokumen  yang tesedia yang ada di sekolah serta saat pengamatan di lapangan 

tehnik ini juga untuk menggali data temtang  sejarah dan tujuan bedirinya, visi 

dan misi, profil sekolah, keadaan tenaga pengajar, grafik  jumlah pegawai 

serta peserta didik, dan sarana prasarana, letak geografis, struktut organisasi  

serta untuk memperoleh  data waktu  pendidik dan peserta didik terlibat dalm 

proses belajar dan mengajar serta sarana dan prasarana di TK. 

D. Teknik Analisis Data  

      Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

intraktif yang di kembangkan oleh Miles dan Hubermen dimulai dengan 

pengumpulan dat, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Proses analisin data dilakukan secara terus menerus di dalam pengumpulan 



data selama peneliti berlangsung berikut ini alur analisis data kualitatif  yang 

dapat melalui berbagai kegiatan pengumpulan data. 

1.   Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan menyajikan data inti atau pokok, 

sehingga dapat memberikan gambaran  yang lebih jelas dan fakta mengenai 

hasil pengamatan,wawancara, serta dokumentasi. Reduksi data dalam 

penelitian inu dengan cara menyajikan  data atau inti pokok  yang 

mencakup keseluruhan hasil penelitian, tanpa mengabaikan data-data 

pendukung  yang mencakup  proses pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, 

dan informasi data kasar yang di peroleh dari data lapangan. Data yang 

terkumpul demikian banyak dan kompleks,serta masih tercampur aduk, 

kemudian di reduksi. Reduksi data merupakan aktivias memilih data yang 

di anggap relevan dan berkaitan penting dengan permasalahan. 

2. Display Data 

Agar Data yang banyak dan telah di reduksi  mudah di pahami  baik 

dari peneliti maupun orang lain  maka data tersebut perlu di sajikan, yang 

bentuk penyajian  dalam bentuk teks naratif yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam pendiskripsian suatu peristiwa, sehingga dengan 

demikian memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.Analisis data 

pada penelitian ini menggunakan  analisis kualitatif artinya, analisis 

berdasarkan data observasi lapngan dan pandangan secar teoritis  untuk 

mendiskrpsikan  secara jelas tentang  permasalahan yang di bahas. 



3. Menarik Kesimpula (Verifikasi) 

Data yang sudah di olah, kemudian di fokuskan dan di susun  secara 

sistematik dan bentuk naratif. Kemudian melalui induksi data tersebut di 

simpulan  sehingga makna data dapat di temukan  dalam bentuk tafsiran 

dan argumentasi, kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian 

berlangsung kesimpulan yang di ambil masih terdapat kekurangan, maka 

akan ditambahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Taman Kanak-Kanak Azkia SukabumiBandar 

Lampung 

 

Taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung merupakan 

salah satu lembaga pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan 

bagi anak usia dini. Taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung 

Beralamat Di Jln Tirtayasa Perumahan Nusantara Permai Suka Bumi Bandar 

Lampung yang langsung dibawahi naungan Yayasan Amanah Bunda yang di 

pimpin oleh bapak Drs. Islahuddin dan di kepalai oleh ibu Epi Marlina, S.Pd 

di dukung oleh masyarakat lingkungan setempat.
82

 

 Pada tahun 2010telah dimulai pendidikan di Taman Kanak-

KanakAzkia Sukabumi Bandar Lampung hingga saat ini, memiliki tenaga 

pengajar yang berkompeten di bidangnya dengan masig-masing. Terdapat 5 

orang tenaga pengajar, saat ini memiliki jumah siswa 73 siswa dengan jumlah 

laki-laki dan perempuan, Saat ini TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung, 

sudah memiliki bangunan sendiri, yang terdiri dari Kantor guru, Ruang kelas 

TK A dan TK B1 dan B2.
83
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2. Visi dan Misi Taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung. 

Adapun visi dan misi di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

a. Visi 

Mencetak anak bangsa, Beriman dan bertaqwa, Berakhlak muliaBerbudaya, 

Paham dengan IPTEK. 

b. Misi  

1. Meningkatkan prestasi guru dengan tujuan professional yang dilandasi 

semangat keagamaan. 

2. Pemahaman pesrta didik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 

3. Meningkatkan kerja sama dan terciptanya lingkungan yang kondusif 

dengan masyarakat dan orang tua.
84

 

c. Tujuan 

1. Memilih guru yang professional 

2. Paham dengan do’a sehari-hari dalam kehidupan beragama  

3. Memiliki pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi  

4. Terciptanya hubungan yang harmonis antar warga sekolah dan masyarakat 

serta orang tua. 

3. Letak Geografis Taman Kanak-kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung 

Letak geografis TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung tepatnya di jalan 

tirtayasa perumahan nusantara permai kelurahan nusantara permai  kecamatan 
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suka bumi bandar lampung.Dengan letaknya yang cukup strategis ini maka 

akan semakin mendukung perkembangan TK Azkia Sukabumi Bandar 

Lampung untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan 

anak yang berkualitas dimasa mendatang. 

4. Struktur Organisasi Taman Kanak-KanakAzkia SukabumiBandar Lampung 

 Struktur merupakan hal yang paling penting untuk sebuah organanisasi, 

hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan 

gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah 

kerjasama yang teratur dan sistemati. Struktur merupakan landasan atau dasar 

kerja dimaksudkanga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap 

tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi 

permasalahan didalam permasalahan mereka.Agarmereka melaksanaan 

tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan 

dalam suatu sekolah atau lembaga apapun sangat penting dan diperlukan. 

 Dengan adanya organisasi, akan mempermudah dalam mengatur jalanya 

yaitu suatu lembaga, sehingga program yang telah disusun dapat terealisasi 

dan terkoordinasi dengan baik, rapi, dan tepat, agar lembaga tersebut dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan.Adapun struktur organisasi di Taman 

Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung yaitu sebagai berikut 

 

 

 



STRUKTUR ORGANISASI 

TAMAN KANAK-KANAK AZKIA SUKABUMI BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi TK Azkia Sukabumi Bandar LampungTahun Pelajaran 

2016/2017.
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5. Keadaan Tenaga Pendidik TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung. 

Jumlah guru di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampungtahun ajaran 

2016/2017 berjumlah 5 orang, seluruh guru yang ada tersebut aktif 

menjalankan tugasya sehari-hari.Dengan jumlah guru yang ada telah 

mencukupi kebutuhan tenaga guru dalam pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran.Adapun keadaan guru dalam tabel berikut ini: 
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Ketua Yayasan Pendidikan 

Amanah Bunda 

Kepala TK AZKIA 

EPI MARLINA 

NIP.19690322 1997 02 2 001 

 

STAF PENDIDIK 

GURU 

TURI ASTUTI,S.Pd.i

  

GURU 

DESTRI 

RAHAYU 

GURU 

YEYEN 

EPALIANI 

GURU 

TARA DWI 

UTARI 



Tabel 3 

Keadaan Tenaga Pendidik Di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung 

 

NO 

 

NAMA 

 

GURU 

 

TUGAS 

MENGAJAR 

 

JUMBLAH 

JAM 

 

KET 

1. EPI MARLINA Kepsek  - 6 Jam  

2. Tara Dwi Utari Guru TK B2 24 Jam  

3. Yeyen Evalianni Guru TK B1 24 Jam  

4. Destri Rahayu Guru TK B1 24 Jam  

5. Turi Astuti Guru TK A 24 Jam  

Sumber : Dokumentasi TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017.
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keadaan tenaga pengajar di 

TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung sudah dikatakan cukup untuk 

mengadakan proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan tenaga pengajar 

telah menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi dan juga yang 

sedang dalam proses penyelesaian pada tingkat perguruan tinggi. 

Tenaga pengejar di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung menempuh 

pendidikan pada tingkat perguruan tinggi baik negri maupun swasta, maka 

dengan demikian tingkat kemampuan dan potensi yang ada pada diri mereka, 

sehingga mampu mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

melalui pendidikan dan pengajaran di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung. 
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6. Jumlah  Peserta Didik TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung. 

Kondisi umum peserta didik di Taman Kanak-kanak Bandar Lampung, 

dalam aktifitas kesehariannya tidak jauh berbeda dengan siswa di lembaga 

pendidikan lainnya, sehari-hari belajar dari pagi hingga menjelang siang hari, 

dan selain kegiatan belajar didalam ruangan, siswa juga dibimbing oleh tenaga 

pengajar dihalaman bermain.Keadaan peserta didik di TK Azkia Sukabumi  

Bandar Lampung pada angkatan tahun pertama ini sebagai berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Anak DidikTK Azkia SukabumiBandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015/2016 

Jenis kelamin No Kelas 

Laki-laki Perempuan 

Total 

1. PAUD 9 6 15 

2. TK A 8 8 16 

3. TK B 11 7 18 

Jumlah 49 

Sumber : Dokumentasi TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017.
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7. Keadaan Sarana dan Prasarana TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung. 

Dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar di TK Azkia Sukabumi 

Bandar Lampung tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang kegiatan tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang di miliki TK 

Azkia Sukabumi Bandar Lampung yakni: 
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Tabel 5 

Data Sarana Dan Prasaran di TK Azkia Sukabumi 

Bandar Lampung 

NO NAMA/JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN 

1. Ruang Kantor  1 Baik 

2. Kelas 3 Baik 

3. Dapur  1 Baik 

4. Meja Peserta Didik 48 Baik 

5. Kursi Peserta Didik 77 Baik 

6. Meja Guru 4 Baik 

7. Kursi Guru 7 Baik 

8. Papan Tulis 3 Baik 

9. Penghapus  6 Baik 

10. Lemari Buku 5 Baik 

11. Uks 1 Baik 

12. Kotak P3k 1 Baik 

13. Kipas Angin 5 Baik 

14. Laptangan 3 Baik 

15. Keran Air 2 Baik 

16. Sapu 3 Baik 

17. Lap Pel 2 Baik 

18. Jam 3 Baik 

19. Lambang Kenegaraan  4 Baik 

20. Kotak sampah 4 Baik 

21. Komputer 2 Baik 

22. Printer 1 Baik 

23. Kamar Mandi 1 Baik 

Sumber :ObservasiTK Azkia Sukabumi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017.
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Namun perlu penulis jelaskan lagi bahwa di TKAzkia Sukabumi Bandar 

Lampung tidak hanya memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang 

mendukung proses pembelajaran namun memiliki sarana pembelajaran dan 
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alat permainan sebagai alat bantu pembelajaran dan sumber belajar bagi 

peserta didik.Alat permainan dan sarana pembelajaran tersebut yaitu: 

Tabel 6 

Data Alat Permainan dan Sarana Pembelajaran 

Di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung 

NO NAMA/JENIS BARANG JUMBLAH KETERANGAN 

1. Ayunan kreta 1 buah Baik 

2. Prosotan  1 buah Baik 

3. Bongkar pasang buah 1 set Baik 

4. Bongkar pasang lega lego 1 set Baik 

5. Plastisin  2 lusin  Baik  

6. Masak-masakan  2 bush Baik 

7. Puzzle 2 Lusin Baik  

8. Boneka  3 buah  Baik  

9. Kaset senam 3 buah Baik 

10. Tape recorder 1 buah Baik 

11. Papan Titian 1 buah Baik 

12. Alat peraga rumah tangga 1 set  Baik 

13. Alat peraga agama 1 set Baik 

14. Poster huruf 6 buah Baik 

15. Poster do’a 6 buah Baik 

16 Toys 1 box Baik 

17 Balok 1 box Baik 

Sumber : Observasi TK Azkia SukabumiBandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017
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B. Analisis Observasi dan Wawancara Peran Bimbingan Guru dalam 

Meningkatkan Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini di TK Azkia 

Sukabumi Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penulis mengadakan 

penelitian di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung, diperoleh suatu data 

bahwasannya guru telah melaksanakan atau menciptakan suasana belajar untuk 

dapat meningkatkan perkembangan anak didik.Terutama perkembangan sosial 

emosional anak yaitu dengan menggunakan metode belajar sambil bermain. 

Disamping itu, dalam proses bimbingan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh 

guru di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung yaitu, melakukan persiapan atau 

perencanaan bimbingan, pelaksanaan bimbingan, dan evaluasi bimbingan.
90

 

Dalam perencanaan bimbingan yang ada di TK Azkia Sukabumi Bandar 

Lampung, menurut ibu Epi Marlina yang menjelaskan bahwa, “Perencanaan 

bimbingan direncanakan oleh para tenaga pendidik yang mengacu pada 

pembelajaran anak usia dini. Kurikulum yang dipakai saat ini dibuat dan 

dikembangkan berdasarkan beberapa literatur dan buku-buku tentang pertumbuhan 

dan perkembangan anak yang kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan harian, 

dalam kurikulum dibuat program kegiatan harian yang nantinya akan digunakan 

oleh guru sebagai pedoman proses bimbingan.
91
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Dalam kegiatan harian yang dilakukan didasarkan pada tingkat pertumbuhan 

dan perkembangan anak usia dini. Adapun penjabaran dari tiap-tiap kegiatan dapat 

dilihat dari rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan harian yang telah 

dibuat oleh para guru dan disetujui oleh kepala sekolah TK Azkia Sukabumi 

Bandar Lampungmelalui proses musyawarah.
92

 

Kemudian berkenaan dengan metode dan media yang digunakan di dalam 

proses bimbingan secara keseluruhan megacu pada tujuan bimbingan yang 

hendak dicapai berdasarkan tingkat usia dan tingkat perkembangan dan 

pertumbuhan anak yaitu, dengan memanfaatkan lingkungan sekitar serta metode 

yang digunakan adalah metode belajar sambil bermain.
93

Setelah perencanaan 

bimbingan maka selanjutnya adalah pelaksanaan proses bimbingan.Pelaksanaan 

bimbingan ini diupayakan agar anak dapat merealisasikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

Menurut hasil wawancara dari Ibu Yeyenmengatakan bahwa, “Pelaksanaan 

bimbingan oleh guru diTK Azkia Sukabumi Bandar Lampung, dilakukan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan dalam rencana kegiatan harian yang 

didasarkan padausia anak, semua kegiatan dilaksanakan tanpa hambatan”. Semua 

kegiatan yang dipilih dalam rangka mengembangka perkembangan 

sosialemosional anak.
94
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Desti Rahyu yang menjelaskan 

bahwa, “Pelaksanaan proses bimbingan yang dilakukan dengan menganut prinsip-

prinsip perkembangan anak usia dini yaitu bermain sambil belajar. Pada 

pelaksanaan bimbingan diharapkan semua tujuan bimbingan tercapai mulai dari 

perkembangan semua aspek salah satunya yaitu perkembangan sosialemosional 

anak.
95

 

Dalam proses bimbingan, metode yang dipakai adalah metode belajar sambil 

bermain atau bermain sambil belajar, kurang beragamnya alat permainan yang 

ada sehingga proses belajar menjadi kurang sempurna, TK Azkia Sukabumi 

Bandar Lampungmengatasinya dengan penggunaan media yang alami yaitu 

bermain yang ada disekeliling TK.
96

 

Penggunaan metode bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain 

serta media yang ada disekitar TK merupakan salah satu upaya guru untuk 

meningkatkan perkembangan anak, terutama berkenaan dengan perkembangan 

sosial emosional anak.Dengan media yang alami, seperti belajar sambil bermain 

atau bermain sambil belajar menurut keterangan ibuYeyen, Agar anak lebih 

mengenal lingkungan sekitar dengan sendirinya.
97

 

Kemudian dalam proses  bimbingan yang dilakukan oleh guru di TK Azkia 

Sukabumi Bandar Lampung, menurut keterangan ibu Desti yang menjelaskan 

                                                
95 Desti Rahyu, GuruTK Azkia Sukabumi Bandar Lampung, Wawancara, (Pada Tanggal 10 

Mei  2016). 
96Observasi,(Tanggal 9 Mei  2016). 
97 Yeyen Evaliani, GuruTK Azkia Sukabumi Bandar Lampung, Wawancara,(Pada Tanggal 

10Mei 2016). 



bahwa proses bimbingan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan 

perkembangan anak didik menjadi lebih baik, dan berkenaan dengan kemampuan 

perkembangan sosial emosional anak maupun perkembangan lainya, hal yang 

harus dilakukan oleh guru adalah menyiapkan materi yang tepat untuk menarik 

perhatian anak saat proses bimbingan anak didik.
98

 

Berdasarkan keterangan observasi dan wawancara diatas,maka dapat 

dipahami  bahwa materi yang disiapkan oleh guru diupayakan agar mampu 

menarik perhatian anak. Hal ini disebabkan karena perhatian anak dalam proses 

bimbingan merupakan hal yang sangat penting demi mencapai tujuan bimbingan 

yang hendak dicapai. Jika perhatian anak baik maka dalam kegiatan bimbingan 

anak selalu memperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh guru, maka 

anak akan mampu menyerap dan menghafal materi yang telah di sampaikan oleh 

guru tersebut. 

Kemudian ibu Desti juga menjelaskan bahwa, sebelum menyampaikan 

materi dalam proses bimbingan yang akan dilaksanakan, guru juga harus 

menjelaskan terlebih dahulu tujuan materi bimbingan  kepada anak didik. Hal ini 

dilakukan agar anak didik dapat memahami tujuan akhir dari proses bimbingan 

sehingga anak didik dapat memperhatiakan materi yang disampaikan dengan 

baik.
99
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Setelah penyampaian tujuan tema serta materi dalam proses bimbingan, hal 

yang selanjutnya dilakukan oleh guru adalah evaluasi.Menurut penjelasan ibu 

Yeyen yang mengatakan bahwa, “Evaluasi atau penilaian terhadap anak didik 

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan mengenai materi – materi yang 

telah disampaikan kepada anak didik. Pertanyaan itu tujuannya untuk mengetahui 

tingkat kemampuan anak didik dalam menyerap dan menghafal materi yang telah 

disampaikan.
100

 

Antara anak didik yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam 

menyerap dan menghafal materi yang disampaikan oleh guru.Oleh sebab itu guru 

melakukan evaluasi atau penilaian untuk melihat sejauh mana anak didik dalam 

menyerap materi yang disampaikan.Setelah diadakan evaluasi, guru di TK azkia 

sukabumi Bandar Lampung sering kali memberikan penghargaan seperti pujian. 

Karena kegiatan evaluasi ini dilakukan sebagai merupakan alat ukur derajat 

keberhasilan pencapaian tujuan bimbingan dan keaktifan proses bimbingan
101

 

Proses bimbingan yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

perkembangan sosial-emosional anak di TK azkia sukabumi Bandar Lampung 

tidak terlepas dari prinsip-prinsip bimbingan terhadap anak usia dini pada 

umumnya, yaitu dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak, minat, 

kebutuhan dan karakteristik anak. Selain itu, proses bimbingan juga dilakukan 

melalui metode belajar sambil bermain secara bertahap, dan bersifat 
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pembiasaan.
102

Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan di TK Azkia Sukabumi 

Bandar Lampung  menurut keterangan ibu Epi Marlina, proses bimbingan yang 

dilakukan oleh guru merupakan proses lebih lanjut dari pengembangan 

pengetahuan dan kepandaian yang telah dimiliki oleh peserta didik.
103

 

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka jelaslah bahawa proses 

bimbingan yang dilakukan oleh guru di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung 

dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak, para guru melakukan 

perencanaan bimbingan terlebih dahulu, kemudian pelaksanaan bimbingan dan 

evaluasi bimbingan. 

Tahapan-tahapan guru dalam proses bimbingan perkembangan sosial dan 

emosional anak usia dini di Taman Kanak-Kanak Azkia Sukabumi Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel. 7 

Tahapan Guru dalam Bimbingan  

Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini di 

Taman Kanak-kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung 

 

Keterangan  

No 

 

Indikator Bimbingan Selalu Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1.  Menarik perhatian √ - - 

2. Menjelaskan tujuan √ - - 

3. Menyiapkan proses daya ingat - √ - 
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4. Menyiapkan bahan atau materi 

yang dapat merangsang/menarik 

perhatian 

√ - - 

5. Menyediakan bimbingan 

terhadap peserta didik 

√ - - 

6. Memberikan penghargaan 

terhadap kemajuan peserta didik 

√ - - 

7. Menilai kemajuan belajar peserta 

didik 

√ - - 

8. Mengembangkan pengetahuan 

dan kepandaian yang dimiliki 

peserta didik 

- √ - 

Sumber : ObservasiI, di TK azkia sukabumi Bandar Lampung, Pada 9 

Mei2016.
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Berdasarkan tabel diatas maka jelaslah bahwa tahapan guru dalam 

meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak usia dini di TK Azkia 

Sukabumi Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu guru 

menarik perhatian anak dalam kegiatan belajar, menjelaskan tujuan bimbingan, 

menyiapkan bahan atau materi, menyediakan bimbingan terhadap anak, 

memberikan penghargaan terhadap kemajuan anak dan menilai kemajuan belajar 

anak. 

Metode yang digunakan di TK yaitu metode belajar sambil bermain. Dengan 

metode belajar sambil bermain sebagian besar anak didik dapat mengenal 

lingkungan dengan sendirinya seperti, kemampuan mengenal lingkungan sekitar, 
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anak sudah dapat beradaptasi dengan teman, mengenal guru yang 

membimbingnya, dan dapat mengenal nama-nama permaian saat proses kegiatan 

belajar sambil bermain.
105

 

Berkenaan dengan aspek perkembangan sosial-emosional anak tentang 

kemampuan mengenal alam, penulis melihat proses bimbingan ini dilakukan 

didalam dan luar kelas.Anak dibimbing oleh guru untuk mengenal jenis tumbuhan 

dan hewan yang ada di lingkungan sekolah.Berdasarkan proses bimbingan tersebut 

penulis melihat bahwa anak didik telah mampu membedakan jenis tanaman 

seperti, buah-buahan, dan hewan yang ada di sekitar lingkungan.
106

 

Perkembangan sosial-emosional yang harus dicapai dalam proses bimbingan 

selanjutnya yaitu tentang kemampuan anak mengenal lingkungan sosial. 

Kemampuan mengenal lingkungan sosial yang dimaksut adalah kemampuan anak 

didik menyesuaikan diri dalam kelompok bermain, beradaptasi dalam kelompok 

bermain, kemampuan bekerjasama dalam kegiatan kelompok dan saling 

berbagi,tolong menolong dengan kelompok saat belajar dan bermain.
107

 

Kemampuan anak didik mengenal lingkungan sosial di TK Azkia Sukabumi 

Bandar Lampung sudah mengalami peningkatan.Hal ini terlihat dari hasil 

observasi penulis saat kegiatan belajar sambil bermain, dimana anak didik sudah 

mampu bekerjasama dengan teman kelompok dan sudah mampu saling berbagi, 

tolong menolong saat belajar dan bermain. 
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Setelah kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh guru pembimbing, penulis 

melihat bahwa anak didik di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung sebagian besar 

memiliki kemampuan mengenal keberagaman lingkungan sosial. Data ini 

diperoleh dari hasil observasi pada saat proses kegiatan bimbingan yaitu anak 

sudah mampu bekerjasama, saling berbagi dan tolong-menolong saat bermain 

dengan temannya.
108

 

Perkembangan sosial-emosional yang terakhir yang harus dicapai dalam 

kegiatan bimbingan yaitu kemampuan anak didik dalam mengembangkan diri. 

Berdasarkan data hasil observasi, kemampuan mengembangkan diri dalam proses 

belajar belum menunjukkan hasil yang maksimal.Hal ini dapat masih banyaknya 

anak yang belum mampu mengekspresikan minat, bakat, seta kemampuan anak 

dalam proses kegiatan belajar. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa guru di Tk Azkia 

SukabumiBandar Lampung telah menerapkan delapan elemen kegiatan proses 

bimbingan dengan baik dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional 

anak. serta metode yang digunakan dalam meningkatkan perkembangan sosial-

emosional anak ialah metode belajar sambil bermain.Dilihat dari tabel diatas 

bahwa masih ada anak yang belum mampu menunjukkan hasil yang maksimal 

dalam kemampuan anak mengembangkan diri dari belajar.Tidak maksimalnyan 

pengembangan diri anak dalam belajar dikarnakan bimbingan yang kurang 

bervariasi dan menyenangkan, serta kurang aktifnya guru mengadakan kegiatan 
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individual ataupun kelompok. Sehingga kemampuan mengembangkan diri anak 

dalam proses belajar belum berhasil secara maksial. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dibahas tentang pengolahan data analisis  dari  

penelitian yang telah di lakukan. Data yang diperoleh melalui, observasi dan 

wawancara merupakan metode pokok dalam pengumpulan data yang 

objektif.Pengolahan dan analisa data yang dimaksud disini adalah menyusun data 

primer secara sistematis yang diperoleh melalui guru, kepala sekolah dan anak 

didik yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana data-data tersebut diolah 

sedemikian rupa, kemudian data-data tersebut dianalisis oleh penulis, setelah itu 

ditarik kesimpulan dengan proses induktif. 

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriftif.Metode ini  adalah 

metodepengambil kesimpulan hasil observasi kegiatan belajar mengajar dan 

interview pada guru.Adapun data yang di olah dan dianalisa adalah data hasil 

wawancara dengan kepala sekolah dan guru,data observasi kegiatan pembelajaran 

siswa di kelas, data dokumentasi dan data observasi yang berkaitan dengan 

peranan bimbingan guru dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional 

anak di Taman Kanak Kanak Azkia SukabumiBandar Lampung. 

Berdasarkan hasil observasi, dapat dilihatbahwa  guru di Taman Kanak 

Kanak Azkia Sukabumi Bandar Lampung telah berupaya semaksimal mungkin 

dalam meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak didik.Upaya dalam 



meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak didik dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu mempersiapkan perencanaan bimbingan, pelaksanakan 

bimbingan dan mengevaluasi hasil bimbingan. 

Menurut ibu Yeyen Epaliani yang diwawancarai pada tanggal 29Juli 

2016.Menyatakan bahwa persiapan atau perencanaan bimbingan dirancang oleh 

para tenaga pendidik yang mengacu pada pembelajaran anak usia dini yang 

berdasarkan literatur dan buku-buku tentang perkembangan anak. Perencanaan 

kegiatan bimbingan diuraikan dalam program Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan. 

Kemudian dalam proses bimbingan, berdasarkan hasil interview dengan ibu 

Dwi dan ibu yeyen evalianidan ibu desti rahayu sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan dalam proses bimbingan dilakukan sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan dalam rencana kegiatan harian (RKH) dengan menganut 

prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. 

Proses bimbingan yang dilakukan oleh guru diTK Azkia SukaBumi Bandar 

Lampung  pada umumnya menggunakan metode bermain sambil belajar atau 

belajar sambil bermain.Metode ini merupakan metode yang tepat untuk 

membimbing anak usia dini dalam meningkatkan perkembangan sosial-

emosional.Hal ini disebabkan karena dunia anak adalah dunia bermain, dengan 

bermain anak dapat beradaptasi, berimajinasi, dan secara tidak langsung mereka 

dapat mengenal lingkungan dengan sendirinya. Selain itu juga mampu 



bekerjasama dengan teman kelompok mampu saling berbagi serta tolong 

menolong saat belajar dan bermain. 

Dengan bermain anak akan lebih senang dan tertarik dalam mengikuti 

kegiatan, sehingga perkembangan anak didik menjadi lebih baik terutama dalam 

perkembangan kemampuan sosial-emosional anak.Dan dengan bermain juga anak 

secara tidak langsung dapat mengenal lingkungannya sendiri yaitu seperti, 

mengenal lingkungan sekitar, mengenal lingkungan alam, mengenal lingkungan 

sosial, mengenal keberagaman lingkungan sosial, dan dapat mengembangkan diri 

dari belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ibu Yeyen dan ibuDesti, 

menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh guru dalam proses bimbingan untuk 

meningkatkan perkembangan sosial-emosional anak adalah menyiapkan materi 

yang tepat untuk menarik perhatian anak agar materi yang disampaikan dapat 

diserap dan dipahami oleh anak. Hal ini disebabkan karena materi atau bahan 

belajar merupakan unsur penting yang harus dilakukan oleh guru. Dengan bahan 

tersebut, anak akan dapat mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam upaya 

mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan bimbingan.  

Oleh sebab itu, dalam menyiapkan materi atau bahan belajar harus 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam bimbingan,dan bahan belajar yang 

disiapkan oleh guru harus dapat merangsang atau menarik perhatian anak. 

khususnya materi yang dapat menarik perhatian anak tentang perkembangan 

sosial-emosional. 



Selain menyiapkan materi atau bahan belajar yang dapat menarik perhatian 

anak, diawal proses bimbingan guru menyampaikan tujuan materi terlebih dahulu 

kepada anak didik.Disampaikannya tujuan materi inikepada anak didik ini agar 

anak didik lebih memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru sehingga anak 

didik dapat menyerap materi secara maksimal. 

Setelah menyampaikan materi dalam proses bimbingan, hal yang selanjutnya 

dilakukan oleh guru di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung adalah evaluasi atau 

penilaian terhadap perkembangan anak didik. Penilaian atau evaluasi pada 

dasarnya merupakan serangkaian kata atau kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar anak didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu DestiRahayu, Evaluasi atau 

penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai kemajuan perkembangan 

anak didik di akhir kegiatan bimbingan. Melalui evaluasi guru akan mengetahui 

sejauh mana anak didik menyerap dan mengingat materi yang telah disampaikan 

oleh guru dan apabila anak didik mampu mengingat materi dengan baik saat 

kegiatan evaluasi, maka guru pembimbing akan memberikan penghargaan kepada 

anak didik berupa pujian ataupun hadiah berupa alat permainan. Hal ini sesuai 

dengan keterangan ibu Desti dan hasil observasi saat kegiatan bimbingan 

berlangsung. 



Proses bimbingan yang dilakukan oleh guru di TK Azkia Sukabumi Bandar 

Lampung pada dasarnya adalah untuk pengembangan pengetahuan dan kepandaian 

yang telah dimiliki anak didik, sehingga proses bimbingan anak usia dini tidak 

terlepas dari prinsip-prinsip pada umumnya yaitu dengan memperhatikan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini itu sendiri.Dalam proses 

bimbingan guru menerapkan beberapa elemen yaitu, menarik perhatian anak, 

menjelaskan tujuan bimbingan kepada anak didik agar dapat mengingat materi, 

menyiapkan bahan atau materi yang dapat merangsang perhatian anak didik, 

menyediakan waktu bimbingan terhadap anak, mengevaluasi atau menilai 

kemajuan anak didik, dan memberikan penghargaan kepada anak dalam 

mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki oleh anak.  

Data ini diperkuat dari hasil observasi dan interview dengan dewan guru 

di,TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung sebagaimana tergambar pada tabel 7pada 

pembahasan  sebelumnya.Apabila proses bimbingan dilakukan secara baik, maka 

perkembangan sosial emosional anak juga baik.  

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dilihat proses bimbingan guru di TK 

Azkia Sukabumi Bandar Lampung dengan menggunakan metode belajar sambil 

bermain atau bermain sambil belajar sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan yang dimiki anak didik yaitu kemampuan mengenal lingkungan 

sekitar, kemampuan mengenal lingkungan alam, kemampuan mengenal 

lingkungan sosial, kemampuan mengenal keberagaman sosial dan kemampuan 



anak dalam mengembangkan diri dari belajar, dengan kegiatan sehari-hari dalam 

lingkungan sekolah. 

Tetapi pada tabel 8 sebagaimana tergambar dalam bab III terlihat bahwa, 

masih ada anak didik yang belum mampu menunjukan hasil yang maksimal dalam 

perkembangan sosial emosional, khususnya kemampuan anak mengembangakan 

diri dari belajar. Hal ini disebabkan karena guru di TK Azkia Sukabumi Bandar 

Lampungbelum secara maksimal melaksanakan proses bimbingan dengan 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bervariasi serta kurangnya 

guru dalam mengadakan kegiatan individual dan kelompok, ini mengakibatkan 

perkembangan sosial-emosional anak menjadi kurang sempurna. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya guru 

di TK Azkia Suka Bumi Bandar Lampung belum berhasil secara maksimal dalam 

meningkatkan perkembangan sosial emosional anak, khususnya dalam 

kemampuan anak mengembangkan diri dari belajar.Oleh sebab itu harus dilakukan 

upaya yang lebih untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data maka dapat ditarik kesipulan 

sebagai berikut: 

Bahwa peran bimbingan guru dalam meningkatkan perkembangan sosial-

emosional anak di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung dilakukan melalui 

metode belajar sambil bermain.Selain itu juga guru pembimbing menerapkan 

delapan elemen yaitu: Menarik perhatian anak, menjelaskan tujuan, 

menyiapkan daya ingat, menyiapkan bahan materi yang dapat merangsang 

perkembangan anak, menyediakan bimbingan, memberi penghargaan, menilai 

kemajuan belajar anak, dan mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yg 

telah dimiliki oleh anak.  

Hal ini menununjukan bahwa guru telah berperan cukup maksimal 

dalam mengembangkan sosial emosonal anak, yang mana anak satu sama lain 

dengan tidak ada rasa cemburuan sosial antara anak satu dengan yang lainnya. 

Sehingga  anak akan mampu menyesuaikan diri dengan kelompok , terjadinya 

sosial dan kerja sama anak, saling tolong menolong, rasa tanggung jawab dan 

menjalin kekompakan, selain itu juga anak ditanamkan sifat disiplin dalam 

setiap kegiatan, dilatih dan dikenalkan serta membiasakan anak untuk 



menanamkan sifat sosial sehingga menjadi modal bagi anak dlam memasuki 

pendidikan yang akan datang.   

B.  Saran 

1. Untuk guru pembimbing di TK Azkia Sukabumi Bandar Lampung saran 

penulis, agar dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan 

bervariasi, membiasakan mengadakan kegiatan individual dan kelompok 

klasikal, memberikan suasana lingkungan yang menunjang bagi 

perkembangan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk 

berkembang sesuai dengan kondisi dan kemampuan dirinya. Hal ini dilakukan 

Agar perkembangan sosial-emosional anak tercapai secara maksimal. 

2. Untuk pihak sekolah diharapkan agar memperhatikan peningkatan proses 

belajar mengajar, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih 

baik sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan tercapai. 

A. Penutup 

Dengan mengucap Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penyusunan  

skripsi ini. Sebagai manusia biasa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, cara menyusun kalimat, atau yang 

lainnya. Namun demikian penulis telah berupaya sebaik-baiknya demi 

menghasilkan hasil yang baik, tetapi kemampuan penulis sangatlah terbatas. Oleh 

karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari semua pihak.  



Dengan penuh kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis memohon ke 

pada Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan 

bagi para pembaca pada umumnya dan semoga skripsi ini bermanfaat. 

Mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penulisan skripsi ini. Semoga kita berada dalam cinta kasih, rahmat, ridho dan 

hidayah dari Allah SWT, Amin ya Robal alamin. 
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