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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Anak merupakan seorang individu yang sedang mengalami proses 

perkembangan yang sangat cepat. Anak mengalami suatu proses perkembangan 

yang fundamental, yang artinya bahwa pengalaman perkembangan pada anak usia 

dini dapat memberikan pengaruh yang kuat dan berjangka waktu lama, sehingga 

setiap perkembangan akan memberikan pengaruh kepada proses perkembangan 

yang lain. Setiap anak memiliki potensi, baik potensi fisik, biologis, kognitif, 

maupun sosial emosional. Masa usia dini ialah periode emas (golden age) bagi 

perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Periode ini anak 

berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, baik dalam 

perkembangan fisik maupun psikis anak. Masa ini merupakan waktu yang sangat 

berharga bagi anak untuk mengenali fakta yang ada di lingkungannya sebagai 

stimulus terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif maupun sosial 

anak. Dalam perkembangan anak tersebut, pemerintah menetapkan suatu 

peraturan untuk menstimulus tubuh kembang anak agar dapat berkembang secara 

optimal. Dalam upaya tersebut pemerintah membuat suatu lembaga yang 

berbentuk lembaga formal, non formal, dan informal. Semua lembaga tersebut
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dapat membantu anak untuk mencapai pada tingkat perkembangan sesuai dengan 

karakter perkembangannya.  

Pendidikan anak usia dini merupakan pemberian rangsangan (stimulus) dari 

lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan 

anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2003. Tentang 

sistem pendidikan nasional pada pasal 1 butir 14 yang mendefenisikan 

“pendidikan anak usia dini sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu petumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut”. 

Pada anak usia dini ada beberapa aspek perkembangan yang harus 

dikembangkan, salah satunya perkembangan sosial dan emosional anak. Perilaku 

sosial adalah suatu proses sosialisasi, yaitu kemampuan individu untuk besosialisi 

dengan orang lain, baik orang-orang yang berada di sekitarnya maupun orang-

orang yang jauh dari lingkungan sekitarnya. Menurut Monks, perkembangan 

sosial dan kepribadian dimulai dari usia pra sekolah ditandai oleh meluasnya 

lingkungan sosial. 1 menurut Syamsudin emosi adalah perasaan yang ada dari 

daam seseorang yang bisa muncul karena adanya suatu stimulus dari luar seperti 

lingkungan, emosi tersebut bisa muncul sebelum atau sesudah suatu kejadian 

berlangsung, seperti perasaan sedih yang muncul ketika merasa tidak mendapat 

apa yang diinginkan, dan perasaan senang yang muncul karena mendapat sebuah 

                                                 
 1Monks, F. J, Knoers A. M. P, dan Siti Rahayu Hadinoto,  Psikologi Perkembangan, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 183 
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hadiah. Adanya sebab dari luar tersebut emosi yang ada dalam diri seseorang bisa 

muncul.2 

 Perkembangan sosial emosional berarti perkembangan yang mengarah 

pada kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. 

Kemampuan untuk saling berkomunikasi, bekerjasama dan mengendalikan 

perasaan dalam kehidupan secara kelompok. Terdapat beberapa kemampuan yang 

dapat dicapai pada anak usia 4-6 tahun. Kemampuan tersebut antara lain: anak 

mampu menunjukkan sikap mandiri, mau berbagi, mau menolong dan membantu 

teman, mampu menunjukkan antusiasme dalam permainan  kompetitif secara 

positif, mampu mengendalikan perasaan, mampu mentaati aturan yang berlaku 

dalam suatu permainan, menunjukkan rasa percaya diri, mampu menjaga diri 

sendiri dari lingkungannya serta mau menghargai orang lain. 3 Dalam pandangan 

islam, Allah SWT menganjurkan kepada kaum beriman untuk saling 

menyebarkan kasih sayang dan saling menghibur di kala duka dengan pesan 

sabar. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Balad ayat 17 di bawah ini: 

ةُ ُواصُ وُ ت ُوُ ُرُ بُ الصُ واُب ُاصُ وُ ت ُواُوُ ن ُامُ ءُ ُينُ ُذُ ال ُُنُ مُ ُانُ كُ ُمُ ث ُ م  ح  ر  ب اُل م   

Pada awal perkembangan anak, mereka telah menjalin interaksi dengan orang 

berada disekitarnya, kepribadian orang terdekat akan mempengaruhi 

perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial dan emosional 

anak sangat dipengaruhi oleh proses atau bimbingan orangtua maupun guru 

                                                 
 2Ali Nugraha dan Yeni Rahmawati, Metode Pengembangan Sosial Emosional, modul, 

universitas terbuka, 2011, h. 1.3-1.6 

 

 3Andi Agustinatih dan Jane Monupe, Keterampilan Sosial Anak Usia Dini Teori dan 

Metode Pengembangan, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2019), h. 26. 
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terhadap anak dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-

norma kehidupan bermasyarakat.  

Melatih kemampuan sosial dan emosional anak bertujuan agar anak merasa 

percaya diri, mampu bersosialisasi dengan orang lain, menahan emosinya jika 

berada dalam suatu keadaan sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan Al-Qur’an 

surah Maryam ayat 96 yang berbunyi: 

اُد ُوُ ُنُ مُ حُ الرُ ُمُ هُ ل ُُلُ ع ُجُ ي ُسُ ُةُ حُ لُ واُالصُ ل ُمُ عُ واُوُ ن ُمُ ا ُ ينَِذِ الَِّنَِّا    

Menunjukkan bahwa Allah akan menanamkan rasa kasih sayang didalam hati 

orang yang beriman dan beramal sholeh. Sesuai dengan tujuan guru dalam melatih 

kemapuan sosial emosional anak, agar anak saling sayang dan menyangi akan 

dirinya, sesamanya, serta terhadap ciptaan Allah SWT. 

Aspek sosial dan emosional sangatlah penting dalam kehidupan, ukarena 

kemampuan tersebut dapat membantu anak-anak dalam beradaptasi terhadap 

lingkungannya. Tetapi dalam kenyataannya banyak permasalahan sosial 

emosional yang terjadi dalam individu anak. Hal ini terlihat dari anak yang sering 

bertindak sesuai kemauannya dalam menguasai sendiri alat-alat main, tidak mau 

berbagi dengan temannya, dan anak yang masih belum mandiri yang kesulitan 

apabila ditinggal oleh orangtuanya saat di sekolah. Hanya beberapa anak saja 

yang terlihat aktif dan interaktif dengan teman-temannya di sekolah, juga mampu 

untuk mandiri ditinggal oleh orangtuanya saat di kelas. Perilaku kadang kala 

menimbulkan keresahan tersendiri dalam diri peneliti. Arahan dan bimbingan 

telah dilakukan oleh guru, tetapi hal tersebut belum maksimal dalam cara guru 

mengatasi perilaku sosial emosional anak tersebut. perhatian dan kemampuan 
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guru kurang dalam mengatasi permasalahan perilaku sosial emosional anak 

tersebut. 

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian Di PAUD As-Syifa Desa 

Tatah Pemangkih Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Dengan objek 

penelitian yaitu anak usia 4-6 tahun sebanyak 32 anak. Saat observasi awal 

peneliti melihat beberapa problematika perkembangan sosial emosional anak 

didalam kelas, yang menunjukkan anak kurang mandiri, anak bersikap antisosial,  

serta anak yang sulit mematuhi sebuah aturan.  

 Dalam hal ini peneliti menemukan kalau perkembangan sosial emosional 

anak belum berkembang sebagai mana mestinya. Pengaruh guru dalam proses 

perkembangan sosial emosional anak sangat penting. Gurulah yang harusnya 

selalu melatih anak agar perkembangan sosial emosionalnya berkembang sesuai 

usianya. Sebagai seorang guru yang mempunyai tanggung jawab dalam mendidik 

peserta didiknya, seharusnya memiliki hak untuk mengatur kegiatan sekolah demi 

tumbuh kembang yang optimal bagi peserta didiknya.  

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap “PROBLEMATIKA 

PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA 4-6 TAHUN DAN 

UPAYA GURU DALAM MENGATASINYA DI PAUD AS-SYIFA DESA 

TATAH PEMANGKIH, KAB. BANJAR, KALIMANTAN SELATAN. 
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B. Definisi operasional 

1. Problematika Perkembangan Sosial emosional anak 

 Sosial emosional merupakan dua aspek yang berlainan, pada 

kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi.  Sosial sangat .erat 

kaitannya emosional. Ketika masa usia dini, anak pengalami pertumbuhan 

dan perkembangan yang cepat, salah satunya perkembangan sosial emosional. 

Adapun tahap pencapaian perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 

tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standard Nasional Pendidikan 

Anak Usia Dini. Menjelaskan bahwa kemampuan sosial dan emosion al anak 

usia 4-6 tahun meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan perilaku 

prososial.4Namun, tidak semua anak dapat mencapai tahap perkembangan 

sosial emosional dengan optimal. Permasalahan Perilaku sosial emosional 

anak  meliputi keadaan anak yang belum mampu menunjukkan sikap kurang 

mandiri, antisosial, dan kurang disiplin 

 

2. Upaya Guru 

Upaya guru yaitu suatu sikap atau perilaku yang dilakukan oleh pendidik. 

Sebagai seorang guru memiliki peranan yang penting saat di sekolah yaitu 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membantu peserta didiknya 

mencapai tingkat perkembangan sesuai tahap perkembangannya. Guru 

memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kendala pada saat meningkatkan 

                                                 
 4Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 137 Tahun 

2014,  h.28 
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seluruh aspek perkembangan anak, salah satunya yaitu aspek perkembangan 

sosial dan emosional peserta didik. Hal ini guru lakukan dengan berbagai 

upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan kajian tentang Problematika Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Usia 4-6  Tahun Dan Upaya Guru Dalam Mengatasinya 

Di Paud As-Syifa Desa Tatah Pemangkih, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat diuraikan masalah yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Problematika Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 4-6 Tahun Dan 

Upaya Guru Dalam Mengatasinya Di PAUD As-Syifa DesaTatah 

Pemangkih, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui Problematika Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Usia 5 Tahun Dan Upaya Guru Dalam Mengatasinya Di PAUD As-Syifa 

DesaTatah Pemangkih, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

keilmuan dalan bidang pendidikan anak usia dini tentang problematika guru 

dalam mengatasi perilaku sosial emosional anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak, sebagai langkah awal membantu perkembangan sosial 

emosional anak, dengan membantu mengatasi perilaku anak yang 

belum sesuai dengan karakter pencapaian perkembangan sosial 

emosional anak sesuai usianya. 

b. Bagi guru, sebagai masukan pada guru PAUD berkaitan dengan 

pengetahuan permasalahan peilaku sosial emosional anak yang terjadi 

di PAUD As-Syifa desa Tatah Pemangkih, Kecamatan Tatah Makmur, 

Kabupaten Banjar. Agar dapat memberikan informasi pada pihak 

sekolah dan para guru tentang adanya permasalahan perilaku sosial 

emosional anak usia 4-6 tahun serta menambah pemahaman guru 

tentang cara mengatasi permasalahan perilaku sosial emosional anak 

tersebut. 

c. Bagi orangtua, sebagai masukan bagi orangtua, sehingga orangtua 

dapat mengawasi anak serta lebih memperhatikan pada aspek sosial 

dan emosional anak. 

d. Bagi peneliti, sebagai pengalaman baru dalam meneliti. 
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e. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam 

melakukan penelitian. 

  

F. Alasan Memilih Judul 

 Ada beberapa alasan yang mendasari penulis untuk mengangkat tema 

penelitian diatas yaitu: 

1. Masa usia dini, merupakan masa perkembangan yang cepat, faktor emosi 

dan sosial sangat memberi pengaruh bagi anak dalam perkembangannya. 

Maka dari itu, sosial dan emosi anak harus dapat dilatih dan dikontrol 

sedini mungkin, agar memberikan kemudahan bagi anak untuk 

kedepannya. 

2. Pentingnya peran guru dalam membentuk perilaku sosial emosional yang 

baik, karena guru merupakan figur yang sering anak perhatikan saat anak 

di sekolah, maka perilaku yang guru lakukan, harus dapat membentuk 

percontahan yang baik untuk peserta didiknya. 

3. Pentingnya pengendalian sosial emosional untuk setiap orang, agar dia 

dapat menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyakarat. 

 

G. Signifikasi penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan 

bidang anak usia dini sebagai temuan tentang problematika  guru dalam 

mengatasi perilaku sosial emosional anak usia dini di PAUD As-Syifa 

Desa Tatah Pemangkih, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, 
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dan juga sebagai tambahan pustaka dan referensi pada perpustakaan 

UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Sebagai landasan dan referensi bagi para guru dalam mengatasi perilaku 

sosial emosional anak demi tercapainya tugas perkembangan sosial 

emosional anak. 

3. Dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti untuk memperdalam, 

memperluas pengalaman, dan memberikan tambahan informasi 

mengenai Problematika Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 4-

6  Tahun Dan Upaya Guru Dalam  Mengatasinya Di Paud As-Syifa 

Desa Tatah Pemangkih, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. 

 

H. Penelitian terdahulu 

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa peneliti terdahulu, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan atau pemikiran dengan 

masalah yang penulis teliti yaitu: 

1.  Jurnal dari Siti Syarkiah, Masnipal, dan Adang Tsaury yang berjudul 

“Permasalahan Sosial Emosi Anak Usia Dini dan Upaya Guru dalam 

Mengatasinya (Studi Deskriptif terhadap Taman Penitipan Anak dan 

Kelompok Bermain pada Anak Usia 2-3 dan 3-4 Tahun di Yayasan Paud 

Cimahi)”. Dengan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran terhadap 

permasalahan sosal emosi anak usia 2-3 dan 3-4 tahun dengan 

mengidentifikasi, mengetahui, dan memahami faktor penyebab, mengetahui 

peran guru, mendapatkan solusi atau penyelesaian yang dilakukan pihak 
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Yayasan Paud dalam menghadapi permasalahan sosial emosi anak usia dini. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Hasil 

dari penelitian ini menggambarkan dan menganalisis bahwa permasalahan 

sosial emosi anak usia 2-3 dan 3-4 tahun menunjukkan 9 anak di tempat 

penitipan anak dan 5 anak di kelompok bermain yang mengalami 

permasalahan sosial emosional anak. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian saya ialah lebih menggambar mengenai permasalahan anak dari 

usia 4-6 anak dan upaya guru dalam mengatasi permasalahan perilaku sosial 

emosional anak usia dini.5  

2. Skripsi dari Wahyuni Anniza yang berjudul “Analisis Permasalahan 

Perilaku Sosial Anak Serta Cara Guru Mengatasinya pada Usia 5-6 Tahun 

di TK ABA 05 Medan T.A 2016/2017”. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. Masalah dalam penelitian ini adalah kurang 

mampunya anak dalam menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya dan 

kurang maksimalnya guru dalam mengatasi permasalahan perilaku sosial 

anak dalam menjalin hubungan antar teman sebaya. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui permasalahan perilaku sosial serta cara guru 

mengatasinya pada anak usia 5-6 tahun di TK ABA 05 Medan pada 

semester II. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah 

penelitian deskriptif kualitatif.  Hasil dari penelitian ini ialah ditemukan 

                                                 
 5Siti Syarkiah, Masnipal dan Adang Tsaury, “Permasalahan Sosial Emosi Anak Usia Dini 

Dan  Upaya Guru Dalam Mengatasinya (Studi Deskriptif Terhadap Taman Penitipan Anak Dan 

Kelompok Bermain Pada Anak Usia 2-3 Dan 3-4 Tahun Di Yayasan Paud, Cimahi), dalam Jurnal 

Prosiding Pendidikan Guru PAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, 

Vol. 4, No 2, Tahun 2018. Diakses pada tanggal 30 Juli 2020 dengan situs 

karyailmiah.unisba.ac.id 



12 

 

 

permasalahan perilaku sosial anak 5-6 tahun di TK ABA. Peran guru dalam 

mengatasi perilaku sosial anak kurang, karena guru tidak mengetahui jenis 

permasalahan anak dengan jenis penanganan yang sesuai dengan 

permasalahannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, ialah 

terdapat 2 aspek yang diperatikan, yaitu terhadap perilaku sosial anak, 

bukan hanya sosial saja, tapi akan menjelaskan permasalahan emosional 

anak juga, karena sosial dan emosional setiap orang itu akan berkaitan.6 

3. Jurnal dari Yahdinil Firda Nadhirah yang berjudul “Perilaku 

Ketidakmatangan Sosial-Emosional pada Anak Usia Dini”, dosen Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan 

tujuan penelitian menggambarkan perilaku ketidakmatangan sosial 

emosional anak, serta faktor yang melatar belakangi perilaku 

ketidakmatangan sosial emosional anak tesebut. Hasil dari penelitian ini 

ditemukan anak yang mengalami ketidakmatangan sosial emosional karena 

latar belakang lingkungan yang tidak membantu anak dalam mengendalikan 

sosial emosionalnya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Perbedaan penelitian saya terhadap penelitian ini ialah, saya akan 

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang upaya guru dalam mengatasi 

perilaku sosial emosional anak.7 

                                                 
 6Wahyuni Anniza, “Analisis Permasalahan Perilaku Sosial Anak Serta Cara Guru 

Mengatasinya pada Usia 5-6 Tahun di TK ABA 05 Medan T. A 2016/2017, Skripsi Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan, 2017. Diakses pada tanggal 30 Juli 2020 melalui 

http://digilid.unimed.ac.id/24321/ 

 

 7Yahdinil Firda Nadhirah, “Perilaku Ketidakmatangan Sosial-Emosional Pada Anak Usia 

Dini”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, As-SIbyan, Vol. 2, No. 1, 2017. Diakses tanggal 30 Juli 

2020 http://jurnal.uinbanten.ac.id 

http://digilid.unimed.ac.id/24321/
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I. Sistematika Penulisan 

 Bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikasi penelitian, 

penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. 

 Bab II Landasan Teori, berisi pengertian pendidikan anak usia dini, 

perkembangan sosial emosional anak, faktor yang mempengaruhi perkembangan 

sosial emosional anak, kedudukan guru PAUD. 

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, desain 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data, analisis data, serta prosedur penelitian. 

Bab IV Laporan hasil penelitian, dalam bab ini berisikan pembahasan 

tentang gambaran umum subjek penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran dari peneliti atau 

penulis. 

 

 

 

 

 

 


