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PENGANTAR
Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya mencapai standar
tingkat pencapaian perkembangan anak melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mempertimbangkan pendekatan
kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi.
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif bahan ajar bagi guru untuk
memahami unit Pengembangan Emosional di TK. Unit pembelajaran ini harus
dipahami guru sebagai salah satu bahan pembelajaran, dan model
pembelajaran yang perlu disesuaikan serta dikembangkan oleh guru sesuai
kondisi dan konteks yang ada di masing-masing sekolah. Dengan demikian
unit ini bukan menjadi satu-satunya referensi pembelajaran baku yang harus
dilaksanakan guru. Masih sangat terbuka peluang untuk menyesuaikan dan
mengembangkan pembelajaran yang lebih tepat dari apa yang disajikan dalam
unit pembelajaran ini.
Dalam

rangka

memudahkan

guru

mempelajari

konten

dan

cara

mengerjakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang Pengembangan Emosional

di TK, deskripsi alternatif aktivitas

pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, dan bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru.
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Akhirnya Kritik dan saran akan sangat kami nantikan untuk menyempurnakan
unit pembelajaran ini. Semoga unit sederhana yang telah disiapkan dengan
segala kekurangannya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan
untuk menyiapkan peserta didik menjadi generasi yang mampu membawa
pada kejayaan bangsa Indonesia.

Bandung, Mei 2019
Penulis,

Dra. Dewi Agustini, MM
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Tabel 1. Kompetensi Dasar
NO

KOMPETENSI

TARGET KD

KELOMPOK

DASAR
KD PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
3.13

Mengenal emosi
diri dan orang lain

4.13

Menunjukkan
reaksi emosi diri
secara wajar

Menunjukkan emosi
diri dan orang lain

A (4-5 Tahun)
B (5-6 Tahun )

Memperlihatkan
reaksi emosi diri
secara wajar

A (4-5 Tahun)
B (5-6 Tahun )

Pada tabel di atas, pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali emosi diri,
dan menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar dapat dipahami melalui
berbagai peristiwa yang terjadi pada anak, misalnya dengan cara (1)
mengungkapkan apa yang dirasakannya (sedih, senang, kecewa dan lain-lain),
(2) memilih kegiatan main yang ditawarkan, menggunakan alat main sesuai
dengan gagasan yang dimilikinya, dan (3) membuat karya sesuai dengan
gagasannya.
Upaya yang dilakukan guru diantaranya (1) memberikan kesempatan pada
anak untuk menyampaikan ide gagasan, (2) menyediakan berbagai kegiatan
bermain, (3) melakukan penilaian autentik secara tepat sehingga kebutuhan,
keinginan dan minat diri anak dapat teridentiﬁkasi dan terpenuhi, (4)
memberi kebebasan anak menggunakan alat sepanjang sesuai dengan fungsi
alat tersebut.
Dalam unit pembelajaran ini akan dibahas mengenai kegiatan bermain yang
dapat menanamkan sikap mandiri pada anak, jenis-jenis perasaan yang
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dialami anak dan menanamkan rasa empati pada anak. Guru dapat
mengembangkan berbagai ragam bermain (densitas) lainnya yang lebih
menarik dan menyenangkan anak.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Capaian Perkembangan anak usia 4 – 5 tahun
3.13.1. Menyatakan perasaan yang muncul pada waktu memilih sendiri
kegiatan yang akan dilakukan
3.13.2. Mau membereskan kembali alat/bahan bermain ke tempatnya.
3.13.3. Menyebutan perasaan yang di alami oleh seseorang (marah, kecewa,
sedih).
3.13.4. Mengekspresiken perasaan-perasaan yang ada (marah, kecewa).
3.13.5. Mau berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal
3.13.6. Mau menjenguk temannya yang sakit
Indikator Capaian Perkembangan anak usia 5 – 6 tahun
3.13.7. Memperlihatkan

kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan

situasi.
3.13.8. Membantu teman dalam menggunakan alat permainan.
3.13.9. Menunjukkan kesediaan diri untuk menghibur temannya yang
bersedih.
3.13.10. Mengenal perasaan sendiri (mengendalikan diri secara wajar).
3.13.11. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada
(senang, sedih, antusias)
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BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
mengembangkan keterampilan emosional anak TK. Bahan pembelajaran
dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik, pendekatan
saintifik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran dan materi
yang terdapat di dalam kegiatan, lembar kegiatan peserta didik yang
digunakan, dan bahan bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
pengembangan emosional anak TK. Pengembangan aktivitas pembelajaran
mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud
nomor 137 tahun 2014). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk
masing-masing bagian.
1. Aktivitas 1 : Bermain “Aktivitas Keluarga di pagi hari”
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang tema diriku sub tema macammacam kegiatan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan mengacu pada
kompetensi dasar 3.13 dan 4.13.
Tujuan Kegiatan
3.13.1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan
3.13.2. Mau membereskan kembali alat/bahan bermain ke tempatnya.
3.13.7. Memperlihatkan
situasi.
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kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan

Langkah-langkah Kegiatan
Pijakan Sebelum Main:
1. Berdoa sebelum melakukan kegiatan;
2. Guru menanyakan kegiatan yang biasa anak lakukan dipagi hari;
3. Guru menawarkan peran: anak, ibu, dan bapak;
4. Mempersilakan anak memerankan sesuai dengan pilihannya.
5. Guru menunjukkan gambar aktivitas keluarga di pagi hari :

Gambar 1. Aktifitas di pagi hari

6. Sambil menunjukkan gambar guru memulainya dengan tanya jawab dan
diskusi dengan pengetahuan yang akan dikenalkannya. “Coba perhatikan
gambar apa saja yang ada di depan kita? Apakah anak-anak kalau makan
masih disuapi?”
7. Guru mengajak anak bercerita tentang gambar yang ditunjukkan
8. .Meminta anak untuk mengekspresikan perasaan sesuai dengan gambar
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Pijakan Selama Bermain
1. Guru mengamati apa yang dilakukan anak, menjawab pertanyaan yang
diajukan anak, mencatat perilaku yang sesuai dengan indikator hasil
belajar. Bertanya untuk memperkuat pengetahuan yang dipelajari anak;
2. Memberikan waktu bermain selama (45 menit – 1 jam);
3. Anak didukung menemukan konsep pengetahuan emosional melalui
permainannya;
4. Memberikan pertanyaan dengan menggunakan kalimat bertanya yang
terbuka secara tepat Misal: Mengapa nama permainan ini disebut aktivitas
keluarga di pagi hari?
5. Anak didukung untuk bekerja sampai tuntas;
6. Anak didukung untuk membantu guru dan temannya;
7. Anak didukung menemukan konsep pengetahuan emosional melalui
permainannya;
8. Membangun kerjasama, sikap peduli, mandiri, tanggungjawab dan dapat
bekerja tapa bantuan orang lain.
9. Melakukan aktivitas bermain dengan pendekatan saintifik sebagai berikut:
a. Mengamati
Mengamati berarti kegiatan menggunakan semua indera (penglihatan,
pendengaran, penghiduan, peraba, dan pengecap) untuk mengenali suatu
benda yang diamatinya. Semakin banyak indera yang digunakan dalam
proses mengamati maka semakin banyak informasi yang diterima dan
diproses dalam otak anak.
1) Ajak Anak untuk mengamati gambar aktifitas keluarga di pagi hari;
2) Setelah mengamati gambar lakukan tanya jawab seputar gambar yang
diamatinya: “Teman-teman setelah kalian melihat gambar tadi , coba
urutkan gambar aktivitas mana yang pertama harus kalian kerjakan.
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b. Menanya
Menanya merupakan proses berfikir yang didorong oleh minat
keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian. Pada dasarnya
anak senang bertanya. Anak akan terus bertanya sampai rasa
penasarannya terjawab.
Pertanyaan 1
Bentuk pertanyaan : Mengingat
Tujuan : mengulang kembali, menyatakan yang diobservasi, contoh :
Agar anak dapat bertanya guru dapat membantu dengan cara sambil
menunjukkan gambar guru mengatakan lihat gambar ini… saya yang mau
bertanya tentang gambar ini? Guru bisa juga mengemukakan seperti
berikut ini :
1) Apa yang kamu ketahui kalau bangun di pagi hari itu menyehatkan!
2) Kegiatan apa saja yang ada pada gambar ?
3) Apa yang kamu kerjakan tiap pagi?
Pertanyaan 2
Bentuk pertanyaan : Memahami
Tujuan : Menjelaskan, menguraikan, memperkirakan, contoh :
1) Sehari berapa kali kamu mandi ?
2) Alat apa saja yang digunakan untuk menggosok gigi ?

Pertanyaan 3
Bentuk pertanyaan : Menerapkan
Tujuan : Menggunakan pengetahuan dengan situasi baru, contoh :
1) Apa yang harus kita lakukan agar mandi di pagi hari tidak terasa
dingin!
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2) Alat saja yang digunakan untuk mandi!

Pertanyaan 4
Bentuk pertanyaan : Analisa
Tujuan : Membandingkan, mengelompokkan, membedakan, membangun,
dan mengatasi masalah, contoh :
1) Mana yang harus kalian lakukan mandi di pagi hari atau di malam hari!
2) Apa saja yang harus kalian lakukan agar di sekolah kita tidak lesu!

Pertanyaan 5
Bentuk pertanyaan : Evaluasi
Tujuan : Mengkritisi, menilai pernyataan, memutuskan untuk menolak
atau menyetujui sesuatu, contoh :
1) Apa yang terjadi jika kita pergi ke sekolah selalu kesiangan !
2) Bagaimana pendapat kamu jika kita tidak mau menggosok gigi!
Pertanyaan 6

Bentuk pertanyaan : Mencipta
Tujuan : Merancang, merencanakan, membuat, menghasilkan, contoh :
1) Apa yang akan kamu lakukan setelah bangun tidur di pagi hari?
2) Bisa kamu ceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan di pagi hari
sebelum pergi ke sekolah?
c. Mengumpulkan Informasi
1) Memberi waktu yang cukup untuk mengeksplorasi aktivitas keluarga
di pagi hari melalui pengamatan mendalam melalui video dan atau
gambar (pengamatan ini ditujukan agar anak mendapatkan
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pengalaman belajar lebih dalam dan mendapatkan informasi lebih
rinci);
2) Guru memfasilitasi ekplorasi dan pengamatan anak, seperti ketika
anak bertanya guru menjawab, ketika anak membutuhkan sesuatu
untuk melanjutkan eksplorasi guru menyediakannya;
3) Bagi anak guru dapat membantunya dengan pertanyaan-pertanyaan
berikut:
4) “Kalian sudah lihat gambar aktivitas di pagi hari ? Coba kalian amati.”
5) “Pernahkah kalian melihat orang yang rambutnya kotor dan gimbal
karena tidak pernah cuci rambur/keramas? Coba kalian raba
rambutnya.”
6) Mendorong

anak

untuk

mencatat

yang

didapatnya

dengan

menggunakan coretan, gambar, symbol, atau bentuk lainnya yang
dikuasai anak;
7) Pastikan anak sudah mendapatkan pengalaman belajar melalui
berbagai inderanya.
d. Menalar
Proses menalar untuk anak usia dini menghubungkan atau mencocokkan
pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang
didapatkannya.
1) Menyebutkan persamaan: “Bangun di pagi hari sama sehatnya dengan
mandi di pagi hari. “
2) Menyebutkan perbedaan: “Kalau di pagi hari mandi menggunakan air
hangat tidak terasa dingin, kalau tidak menggunakan air hangat terasa
dingin .”
3) Membandingkan: “sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu belajar
akan semangat, tidak sarapan badan lesu , belajar tidak semangat>”
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e. Mengomunikasikan
Mengomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan/ keterampilan
baru yang didapatkan anak. Mengomunikasikan dapat dilakukan dengan
berbagai cara, misalnya bahasa lisan, gerakan, hasil karya.
1) “Bu guru lihat…aku sudah bisa mengurutkan gambar .” contoh celoteh
anak. tanggapan guru: “oya.. Bisa kamu ceritakan kepada ibu guru..?”
2) Anak menunjukkan dia bisa makan dan memakai sepatu sendiri, , lalu
guru berkata, “Coba selain bisa makan dan memakai sepatu sendiri,
bisakah kalian bangun tidur dan mandi sendiri tanpa bantuan orang
lain?”
Pijakan Setelah Main
1. Guru mengajak anak membereskan mainan yang sudah digunakan;
2. Mengumpulkan semua anak.;
3. Menanyakan perasaan anak selama bermain, apa yang dikerjakan,
mengulang pengetahuan sebelum main;
4. Membahas bila ada perilaku yang kurang tepat selama bermain dan
mengingatkan kembali aturan main;
5. Mengembalikan mainan ke tempat semula secara tertib;
6. Berkumpul setelah membereskan mainan;
7. Secara bergilir menceritakan pengalaman bermainnya dan menunjukkan
hasil karyanya.

2. Aktivitas 2 : Bermain “Tebak Wajah”
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang tema diriku sub tema macammacam kegiatan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan mengacu pada
kompetensi dasar 3.13 dan 4.13, d
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Tujuan Kegiatan
3.13.3. Menyebutan perasaan yang di alami oleh seseorang (marah, kecewa,
sedih);
3.13.4. Mengekspresiken perasaan-perasaan yang ada (marah, kecewa);
3.13.11 Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada
(senang, sedih, kecewa).

Langkah-langkah Kegiatan
Pijakan Sebelum Main
1. Peletakan alat main harus tepat sehingga anak bisa memusatkan perhatian
pada

kegiatan yang dilakukannya ;

2. Pastikan alat main ditata di area yang aman: gambar dalam berbagai
ekspresi ukuran 10x10 cm, kartu kata ukuran 6 x 10 cm bertuliskan
tersenyum, takut, heran, kecewa dan menangis;
3. Alat main yang disediakan harus bisa digunakan dengan berbagai cara
sehingga menumbuhkan kreativitas anak;
4. Setting permainan tebak wajah;
5. Anak berdoa sebelum melakukan kegiatan;
6. Bertanya kepada anak tentang hal-hal yang dilakukan hari kemarin;
7. Bermain mimik muka takut, sedih, senang, senyum dan lain-lain;
8. Membacakan cerita untuk membangun ide bermain:
9. Kamu pasti punya kegiatan yang membuat senang, bukan? Yang membuat
hatimu senang, karena dapat hadiah dari orang tua,. Tetapi bagaimana
kalau kalian minta dibelikan mainan tetapi tidak dibelikan pasti kalian
sedih atau kecewa. Nah...sekarang jika kalian sedang melihat flim kartun
tiba-tiba lampunya mati sehingga menjadi gelap apa yang kalian rasakan.
10. Mengembangkan kosa kata dan menanyakan pendapat anak tentang
perasaan yang dirasakan anak;
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11. Anak diminta mengamati gambar jenis-jenis ekspresi wajah. Amati gambar
ekspresi wajah berikut ini!

Sedih

Bahagia

Marah

Takut

Kaget

Senang

Gambar 2. Ekspresi wajah
12. Memberikan contoh secara tepat untuk kegiatan yang baru dimengerti
anak
13. Membangun aturan main bersama anak
14. Anak memilih mainan sesuai minatnya
15. Mengelola kegiatan pemilihan mainan dengan menerapkan permainan
yang menarik
16. Mempersilakan anak mulai bermain.
Pijakan Selama Bermain
1. Guru mengamati apa yang dilakukan anak, menjawab pertanyaan yang
diajukan anak, mencatat perilaku yang sesuai dengan indikator hasil
belajar. Bertanya untuk memperkuat pengetahuan yang dipelajari anak;
2. Memberikan waktu bermain selama (45 menit – 1 jam);
3. Anak didukung menemukan konsep pengetahuan emosional melalui
permainannya;

13

4. Memberikan pertanyaan dengan menggunakan kalimat bertanya yang
terbuka secara tepat Misal: bagaimana kalau makanan kalian direbut orang
lain?
5. Anak didukung untuk bekerja sampai tuntas;
6. Anak didukung untuk membantu guru dan temannya;
7. Anak didukung menemukan konsep pengetahuan emosional melalui
permainannya;
8. Membangun kemandirian, tanggungjawab dan dapat bekerja tapa bantuan
orang lain.
9. Melakukan aktivitas bermain dengan pendekatan saintifik sebagai berikut.
a. Mengamati
Mengamati berarti kegiatan menggunakan semua indera (penglihatan,
pendengaran, penghiduan, peraba, dan pengecap) untuk mengenali suatu
benda yang diamatinya. Semakin banyak indera yang digunakan dalam
proses mengamati maka semakin banyak informasi yang diterima dan
diproses dalam otak anak.
1) Ajak Anak untuk mengenal makna kata-kata tentang perasaan.
2) Setelah itu lalu di suruh mengamati gambar lakukan tanya jawab
seputar gambar yang diamatinya: “Coba ...setelah mengamati gambar,
cocokkan perasaan kalian dengan yang ada di gambar.
b. Menanya
Menanya merupakan proses berfikir yang didorong oleh minat
keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian. Pada dasarnya
anak senang bertanya. Anak akan terus bertanya sampai rasa
penasarannya terjawab.
Pertanyaan 1
Bentuk pertanyaan : Mengingat
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Tujuan : mengulang kembali, menyatakan yang diobservasi, contoh :
1) Apa yang kamu rasakan jika tidak dibelikan mainan yang kamu mau!
2) Cocokkan perasaan kalian dengan gambar yang sudah diamati ?
Pertanyaan 2
Bentuk pertanyaan : Memahami
Tujuan : Menjelaskan, menguraikan, memperkirakan, contoh :
Saat bangun pagi, kalian tersenyum atau cemberut ? Mengapa tersenyum?
Atau Mengapa cemberut?
Pertanyaan 3
Bentuk pertanyaan : Menerapkan
Tujuan : Menggunakan pengetahuan dengan situasi baru, contoh :
• Bagaimanakah perasaan kalian apabila sedang mellihat film kartun tibatiba mati lampunya, disertai hujan dan kilat.?

Pertanyaan 4
Bentuk pertanyaan : Analisa
Tujuan : Membandingkan, mengelompokkan, membedakan, membangun,
dan mengatasi masalah, contoh :
1) Mana yang kalian sukai anak yang selalu tersenyum atau anak yang
pemarah!

Pertanyaan 5
Bentuk pertanyaan : Evaluasi
Tujuan : Mengkritisi, menilai pernyataan, memutuskan untuk menolak
atau menyetujui sesuatu, contoh :
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1) Bagaimana pendapat kamu anak yang pemarah disukai teman atau di
benci teman?

Pertanyaan 6
Bentuk pertanyaan : Mencipta
Tujuan : Merancang, merencanakan, membuat, menghasilkan, contoh
1) Bisa kamu ceritakan mengapa anak yang pemarah tidak di sukai
orang?
c. Mengumpulkan Informasi
1) Memberi waktu yang cukup untuk mengeksplorasi aktivitas keluarga
di pagi hari melalui pengamatan mendalam (pengamatan ini ditujukan
agar anak mendapatkan pengalaman belajar lebih dalam dan
mendapatkan informasi lebih rinci);
2) Guru memfasilitasi ekplorasi dan pengamatan anak, seperti ketika
anak bertanya guru menjawab, ketika anak membutuhkan sesuatu
untuk melanjutkan eksplorasi guru menyediakannya;
3) Bagi anak guru dapat membantunya dengan pertanyaan-pertanyaan
berikut:
a) “Kalian sudah lihat gambar macam-macam ekspresi wajah ? Coba
kalian amati.”
b) “Manakah dari gambar yang diamati, sesuai dengan perasaan kalian
? Coba kalian tunjukkan gambarnya!”
4) Mendorong

anak

untuk

mencatat

yang

didapatnya

dengan

menggunakan coretan, gambar, symbol, atau bentuk lainnya yang
dikuasai anak;
5) Pastikan anak sudah mendapatkan pengalaman belajar melalui
berbagai inderanya.
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d. Menalar
Proses menalar untuk anak usia dini menghubungkan atau mencocokkan
pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang
didapatkannya.
1) Menyebutkan persamaan: “Kalau dilarang bermain oleh ibu dan tidak
dibelikan mainan yang diinginkan bagaimana perasaan yang kalian
rasakan?”
2) Menyebutkan perbedaan: “Kalau di pagi hari mandi menggunakan air
hangat tidak terasa dingin, kalau tidak menggunakan air hangat terasa
dingin .”
3) Membandingkan: “sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu belajar
akan semangat, tidak sarapan badan lesu , belajar tidak semangat”
e. Mengomunikasikan
Mengomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan/keterampilan
baru yang didapatkan anak. Mengomunikasikan dapat dilakukan dengan
berbagai cara, misalnya bahasa lisan, gerakan, hasil karya.
“Bu guru lihat…aku sudah bisa menirukan wajah yang lagi sedih dan lagi
tersenyum .” contoh celoteh anak. tanggapan guru: “oya.. coba kamu
perlihatkan kepada ibu guru..?”

Pijakan Setelah Bermain
1. Guru mengajak anak membereskan mainan yang sudah digunakan;
2. Mengumpulkan semua anak.;
3. Menanyakan perasaan anak selama bermain, apa yang dikerjakan,
mengulang pengetahuan sebelum main;
4. Membahas bila ada perilaku yang kurang tepat selama bermain dan
mengingatkan kembali aturan main;
5. Mengembalikan mainan ke tempat semula secara tertib;
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6. Berkumpul setelah membereskan mainan;
7. Secara bergilir menceritakan pengalaman bermainnya dan menunjukkan
hasil karyanya;
8. Berdiskusi tentang perilaku yang baik dan yang kurang baik.

B. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Lembar Kerja (LK-1 ) Aktivitas Keluarga di pagi hari
Petunjuk :
1. Sebelum peserta didik mengerjakan Lembar Kerja, terlebih dahulu Anda
memberikan pengantar tentang kemandirian yaitu : Apakah kamu sudah
melakukan semuanya sendiri ? Misal memakai baju sendiri, makan sensiri.
2. Berilah tanda centang (√) pada kotak anak yang mandiri!
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Lembar Kerja (LK-2 ): Tebak Wajah
Petunjuk :
1. Sebelum peserta mengerjakan Lembar Kerja, terlebih dahulu Anda
memberikan pengantar tentang jenis-jenis ekspresi wajah.
2. Berilah tanda seperti gambar
3. Berilah tenda seperti gambar

untuk anak yang merasa senang
untuk anak yang merasa sedih

4. Kemudian ceritakan kembali mengapa senang dan mengapa sedih!
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C. Bahan Bacaan
Bahan Bacaan I : Menanamkan Sikap Mandiri pada Anak
1. Pengertian kemandirian anak usia dini
Kemandirian berasal dari kata mandiri dalam Bahasa Jawa berarti berdiri
sendiri. Kemandirian dalam arti psikologi, mengandung pengertian keadaan
seseorang yang dalam hidupnya mampu memutuskan atau mengerjakan
sesuatu tanpa bantuan orang lain. (Basri Hasan, 1996: 63). Sikap mandiri yang
diajarkan sejak masa kanak-kanak akan membuat individu memiliki rasa
percaya diri yang kuat dalam memutuskan sesuatu bagi dirinya. Masa kanakkanak awal merupakan masa perkembangan kemandirian yang menggantikan
ketergantungan individu.

Gambar 3. Contoh kegiatan kemandirian

2. Teknik Pembentukan Kemandirian
Suryati dan Rita (2007: 21-22) mengemukakan teknik pembentukan
kemandirian pada anak usia TK dapat diberikan dengan berbagai macam
antara lain:
a. Memberi anak-anak pilihan sesuai dengan minat masing-masing.
Artinya, anak-anak diberi kebebasan untuk memilih metode belajarnya
sendiri. Sebagai contoh, pada saat pendidik mengenalkan tentang
berbagai macam alat transportasi, anak-anak boleh merefleksikan

20

Unit Pembelajaran
Pengembangan Emosional Anak TK

pengetahuan tersebut dengan membuat berbagai macam alat
transportasi melalui gambar ataupun melalui pembuatan model
dengan menggunakan plastisin.
b. Menetapkan batas-batas yang jelas, konsisten, dan masuk akal tentang
suatu pengertian. Dalam memberikan pengertian pengetahuan pada
anak, pendidik diharapkan menggunakan batasan-batasan yang jelas
secara konsisten dan masuk akal. Sebagai contoh, mengenai
pengenalan tentang berbagai aneka buah, pendidik memberikan
pengetahuan tentang ciri dari masing-masing buah baik warna, rasa
ataupun ciri kulitnya dan menerapkan manfaatnya bagi tubuh.
c. Menerima irama anak-anak antara kebebasan dan ketergantungan.
Anak usia ini sangat wajar apabila masih bergantung, baik secara
emosional maupun secara fisik dengan orang disekitarnya. Namun,
ketergantungan ini bukanlah berarti bahwa setiap kegiatan harus
dibantu, tetapi ada juga keinginan dari anak untuk melakukan kegiatan
sendiri. Oleh karena itu, pendidik hendaknya mendorong anak-anak
menjadi sebebas

mungkin untuk melakukan kegiatan dengan

menghargai apa yang dilakukan dan dipilih anak.
d. Memfokuskan pada manfaat ketika anak-anak mempraktikkan
ketrampilan baru, bukan pada kesalahan yang mereka lakukan.
Kesalahan yang dilakukan anak dalam melakukan sesuatu merupakan
suatu bagian dari proses belajar untuk mengetahui sesuatu. Sehingga
bila anak sedang mempraktikkan ketrampilan baru, maka fokus dari
pendidik adalah melihat proses usaha anak tersebut dan bukan pada
kesalahan sehingga hal ini anak dapat merasa dihargai.
e. Menetapkan harapan yang sesuai dengan kemampuan anak. Walaupun
ada patokan normal sebagai pedoman perkembangan setiap anak,
namun yang perlu kita sadari bahwa setiap anak memiliki keunikan
atau ciri khas masing-masing, baik itu menyangkut segi kognitif, afektif
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maupun psikomotoriknya. Oleh karena itu, pendidik tidak boleh
menyamaratakan.
3. Aspek-Aspek Kemandirian
Ada tiga aspek atau bentuk kemandirian anak usia dini yaitu:
a. Kemandirian secara fisik dalam konteks keterampilan hidup yaitu
apabila anak sudah dapat melakukan hal-hal sederhana dalam rangka
merawat dirinya tanpa perlu bantuan orang lain. Seperti makan,
minum, berpakaian dan buang air dapat dilakukannya sendiri.
b. Kemandirian emosional ketika anak mampu mengatasi perasaannya
sendiri khususnya perasaan negatif seperti takut dan sedih dan anak
juga dapat merasa aman dan nyaman dengan dirinya sendiri tanpa
harus didampingi orang lain di sekitarnya.
c. Kemandirian sosial ditandai dengan kemampuan anak, bersosialisasi
dengan lingkungan di sekitarnya, misalnya dapat dengan sabar
menunggu giliran, dapat bergantian ketika bermain. Anak mampu
berinteraksi dengan anak lain ataupun dengan orang dewasa.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Anak
Hasan Basri berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
pembentukkan kemandirian anak adalah sebagai berikut:
a.

Faktor Internal

Faktor internal merupakan semua pengaruh yang bersumber dari dalam diri
anak itu sendiri, seperti keadaan keturunan dan konstitusi tubuhnya sejak
dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat padanya. Faktor internal
terdiri dari; (a) Faktor Peran Jenis Kelamin, secara fisik anak laki-laki dan
wanita tampak jelas perbedaan dalam perkembangan kemandiriannya. Dalam
perkembangan kemandirian, anak laki-laki biasanya lebih aktif dari pada anak
perempuan, (b) Faktor Kecerdasan atau Intelegensi, anak yang memiliki
intelegensi yang tinggi akan lebih cepat menangkap sesuatu yang
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membutuhkan kemampuan berpikir, sehingga anak yang cerdas cenderung
cepat dalam membuat keputusan untuk bertindak, dibarengi dengan
kemampuan menganalisis yang baik terhadap resiko-resiko yang akan
dihadapi. Intelegensi berhubungan dengan tingkat kemandirian anak, artinya
semakin tinggi intelegensi seorang anak maka semakin tinggi pula tingkat
kemandiriannya, (c) Faktor Perkembangan, kemandirian akan banyak
memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak. Oleh karena itu,
orang tua perlu mengajarkan kemandirian sedini mungkin sesuai dengan
kemampuan perkembangan anak.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari luar dirinya, sering
pula dinamakan faktor lingkungan. Lingkungan kehidupan yang dihadapi anak
sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya, baik dalam segi-segi
negatif maupun positif. Biasanya jika lingkungan keluarga, sosial dan
masyarakatnya baik, cenderung akan berdampak positif dalam hal
kemandirian anak terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Faktor eksternal terdiri dari; (a) Faktor
Pola Asuh, untuk bisa mandiri seseorang membutuhkan kesempatan,
dukungan dan dorongan dari keluarga serta lingkungan sekitarnya, untuk itu
orang tua dan respon dari lingkungan sosial sangat diperlukan bagi anak untuk
setiap perilaku yang telah dilakukannya, (b) Faktor Sosial Budaya, merupakan
salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan anak,
terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan kebiasaan hidup akan membentuk
kepribadiannya, termasuk pula dalam hal kemandiriannya, c) Faktor
Lingkungan Sosial Ekonomi, faktor sosial ekonomi yang memadai dengan pola
pendidikan dan pembiasaan yang baik akan mendukung perkembangan anakanak menjadi mandiri.
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Bahan Bacaan II: Jenis-Jenis Perasaan Yang Di Alami Anak
1. Pengertian Emosi
Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan
senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Dalam World Book
Dictionary (1994: 690) emosi didefinisikan sebagai “berbagai perasaan yang
kuat”, seperti perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan.
Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Goleman
(1995:411) menyatakan bahwa “emosi merujuk pada suatu perasaan atau
pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta
serangkaian kecenderungan untuk bertindak”. Syamsuddin (1990:69)
mengemukakan bahwa “emosi merupakan suatu suasana yang kompleks (a
complex feeling state) dan getaran jiwa (stid up state) yang menyertai atau
muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku”. Berdasarkan definisi
tersebut kita dapat memahami bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang
kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh
perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku
2. Mekanisme Emosi
Jika sudah mengetahui definisi emosi, tentunya kita juga perlu mengetahui,
bagaimana sih mekanisme terjadinya emosi pada seseorang? Nah seperti
halnya paparan dari Lewis dan Rosenblun (Stewart, at. al. 1985)
mengutarakan proses terjadinya emosi melalui lima tahapan sebagai berikut:
a. Elicitors
Elicitors, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Misalnya, ada
peristiwa didekati seekor kucing.
b. Receptors
Receptor, yaitu aktivitas di pusat sistem syaraf, setelah Indra menerima
rangsangan dari luar. Dalam hal ini mata melihat peristiwa pencakaran oleh
kucing.. Mata berfungsi sebagai penerima imulus atau reseptor awal. Setelah
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mata menerima stimulus, ia melanjutkan rangsangan tersebut ke otak sebagai
pusat sistem syaraf.
c.

State

State, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologis. Dalam
contoh

kasus

ini,

setelah

rangsangan

mencapai

otak

maka

otak

menerjemahkan dan mengolah stimulus ini serta menyebarkan kembali
stimulus yang telah diterjernahkan ke berbagai bagian tubuh lain yang terkait
sehingga terjadi perubahan fisiologis, seperti jantung berdetak keras, tekanan
darah naik, badan tegang, atau terjadi perubahan pada hormon lainnya.
d. Expression
Espression , yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang dapat diamati,
seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakannya yang terdorong oleh
perubahan fisiologis sebagai contohnya otot mengencang, tubuh tegang, mulut
terbuka, dan suara keras berteriak atau bahkan lari kencang menjauh.
e.

Experrience

Experience,

yaitu

emosionalnya.

persepsi

dan

interpretasi

individu

pada

kondisi

Dengan pengalaman individu dalam menerjemahkan dan

merasakan sebagai rasa takut, stres, terkejut dan ngeri.
3. Fungsi dan Peranan Emosi
Setelah Saudara mengetahui apa dan bagaimana mekanisme terjadinya emosi
pada individu, selanjutnya mari kita bahas tentang fungsi dan peranan emosi
pada perkembangan anak. Adapun fungsi dan peranan emosi adalah sebagai
berikut.
a. Merupakan bentuk komunikasi sehingga anak dapat menyatakan
segala kebutuhan dan perasaannya pada orang lain. Sebagai contoh
anak yang merasakan sakit atau marah biasanya mengekspresikan
emosinya dengan menangis.

Menangis ini merupakan bentuk

komunikasi anak dengan lingkungannya pada saat ia belum mampu
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mengutarakan perasaannya dalam bentuk bahasa verbal. Contoh lain
bentuk komunikasi anak yang bermuatan emosional yaitu ekspresi
tertawa terbahak-bahak atau memeluk ibunya dengan erat.
b. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian
diri anak dengan lingkungan sosialnya, diantaranya :
1) Tingkah laku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber
penilaian lingkungan sosial terhadap dirinya. Penilaian lingkungan
sosial ini akan menjadi dasar individu dalam menilai dirinya
sendiri. Penilaian ini akan menentukan cara lingkungan sosial
memperlakukan seorang anak, sekaligus membentuk konsep diri
anak berdasarkan perlakuan tersebut. Sebagai contoh, seorang
anak sering mengekspresikan ketidaknyamannannya dengan
menangis, lingkungan sosialnya akan menilai ia sebagai anak yang
“cengeng”. Anak akan diperlakukan sesuai dengan penilaiannya
tersebut,

misalnya

entah

sering

mengolok-olok

anak,

mengucilkannya atau bisa juga menjadi over protective. Penilaian
dan perlakuan terhadap anak yang disebut “cengeng” ini akan
mempengaruhi kepribadian dan penilaian diri anak.
2) Emosi

menyenangkan

dan

tidak

menyenangkan

dapat

mempengaruhi interaksi sosial anak melalui reaksi-reaksi yang
ditampilkan lingkungannya. Melalui reaksi lingkungan sosial, anak
dapat belajar untuk membentuk tingkah laku emosi yang dapat
diterima lingkungannya, contoh jika anak melempar mainannya
saat marah, reaksi yang muncul dari lingkungannya adalah kurang
menyukai atau menolaknya. Reaksi yang kurang menyenangkan
ini, membuat anak memperbaiki ekspresi emosinya agar dapat
diterima di lingkungan masyarakanya.

Contoh lain dengan

ekspresi emosi yang disukai lingkungannya, anak yang empati dan
suka berbagi dengan temannya, akan disukai oleh lingkungannya.
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Anak akan tetap mempertahankan perilakunya karena ia menyukai
reaksi lingkungan terhadapnya.
3) Emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Tingkah
laku emosi anak yang ditampilkan dapat menentukan iklim
psikologis lingkungannya. Artinya, apabila ada seorang anak yang
pemarah dalam suatu kelompok maka dapat mempengaruhi
kondisi psikologis lingkungannya saat itu, misalnya permainan
menjadi tidak menyenangkan, timbul pertengkaran atau malah
bubar.
4) Tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat
menjadi satu kebiasaan. Artinya, apabila seorang anak yang ramah
dan suka menolong merasa senang dengan perilakunya tersebut
dan lingkungan pun menyukainya maka anak akan melakukan
perbuatan tersebut berulang-ulang hingga akhirnya menjadi
kebiasaan.
5) Ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat atau
mengganggu aktivitas motorik dan mental anak. Seorang anak yang
mengalami stress atau ketakutan menghadapi suatu situasi, dapat
menghambat anak tersebut untuk melakukan aktivitas. Misalnya,
seorang anak akan menolak bermain finger painting (melukis
dengan jari tangan) karena takut akan mengotori bajunya dan
dimarahi orang tuanya. Aktivitas finger painting ini sangat baik
untuk melatih motorik halus dan indra perabaannya. Namun,
hambatan emosional (takut dimarahi orang tuanya) anak menjadi
kehilangan

keberanian

untuk

mencobanya

dan

hilanglah

kesempatan pengembangan dirinya.
4. Jenis Emosi
Stewart at all (1985) mengutarakan perasaan senang, marah, takut, dan sedih
sebagai basic emotions. Mari kita bahas satu per satu.
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a. Gembira
Setiap orang mulai dari bayi sampai lansia tentu mengenal perasaan yang
menyenangkan. Secara umum perasaan gembira dan senang diekspresikan
dengan tersenyum atau tertawa. Dengan perasaan menyenangkan, seseorang
dapat merasakan cinta dan kepercayaan diri. Perasaan gembira ini juga ada
dalam aktifitas kreativ pada saat menemukan sesuatu, mencapai kemenangan,
ataupun aktifitas reduksi stres (Izard dan Stewart), 1985)
b. Marah
Emosi marah terjadi pada saat individu merasa dihambat, frustasi karena
tidak bisa mencapai hal yang diinginkan, dicerca oleh orang, diganggu atau
dihadapkan pada satu situasi yang bertolak belakang dengan keinginannya.
Perasaan marah membuat orang seperti ingin “menyerang musuhnya.
Kemarah juga membuat individu sangat bertenaga dan inplusif atau mengikuti
nafsu/keinginannya. Kemarahan membuat otot kencang, wajah mengangat
dan memerah. Bartlet dan Izart ( Stewart, 1985 ) menguraikan ekspresi wajah
saat marah yang ditandai dengan dahi berkerut, tatapan tajam pada objek yang
membuat individu tersebut marah, membesarnya cuping hidung, bibir di tarik
kebelakang, gigi seperti mencengkeram, dan seringkali juga terlihat rona
merah pada kulit.
c.

Takut

Perasaan takut merupakan bentuk emosi yang menunjukkan adanya bahaya.
Menurut Helen Ross (dalam Simanjuntak, 1984) perasaan takut adalah suatu
perasaan yang hakiki dan erat hubungannya dengan upaya mempertahankan
diri. Stewart (1985) mengatakan bahwa perasaan takut mengembangkan
sinyal-sinyal adanya bahaya dan menuntun individu untuk bergerak dan
bertindak. Perasaan takut ditandai oleh perubahan fisiologis, seperti mata
melebar, berhati-hati, berhenti bergerak, badan gemetar, menangis,
bersembunyi, melarikan diri atau berlindung di belakang punggung orang lain.
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d. Sedih
Dalam kehidupan individu akan merasa sedih pada saat ia berpisah dari yang
lain, terutama berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Perasaan
terasing, ditinggalkan, ditolak atau tidak diperhatikan dapat membuat
individu bersedih. Selanjutnya Stewart at all (1985) mengungkapkan bahwa
ekspresi kesedihan individu biasanya ditandai dengan alis dan kening
mengerut ke atas dan mendalam, kelopak mata ditarik ke atas, ujung mulut
ditarik ke bawah, serta dagu diangkat pada pusat bibir bagian bawah. Untuk
lebih jelasnya silahkan Saudara perhatikan gambar berbagai ekspresi emosi di
samping ini.
Dari keempat emosi dasar di atas dapat berkembang menjadi berbagai macam
emosi, yang diklasifikasikan ke dalam kelompok emosi positif dan emosi
negatif. Namun demikian, adapula beberapa di antaranya yang dapat
mengekspresikan keduanya, tergantung pada pengalaman yang anak alami.
Berikut ini Klasifikasi emosi positif dan negatif sebagaimana yang
dikemukakan oleh Reynold (1987).

Gambar 4. Berbagai ekspresi emosi

Tabel 2
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Tabel 2. Emosi Positif dan Emosi Negatif
Emosi Positif

- Eagerness (rela)
- Humor (lucu)
- Joy (kegembiraan/keceriaan)
- Pleasure (kesenangan/kenyamanan)
- Curiosity (rasa ingin tahu)
- Happines (kebahagiaan)
- Delight (kesukaan)
- Love (cinta/kasih sayang)
- Excitement (ketertarikan/takjub)

Emosi Negatif

- Impatience (tidak sabaran)
- Uncertainty (kebimbangan)
- Anger (rasa marah)
- Suspicion (kecurigaan)
- Anxiety (rasa cemas)
- Guilt (rasa bersalah)
- Jealousy (rasa cemburu)
- Annoyance (rasa jengkel)
- Fear (rasa takut)
- Depression (depresi)
- Sadnes (kesedihan)
- Hate (rasa benci)

Kita dapat merasakan emosi-emosi ini dengan kuat dan dapat diperlihatkan
dalam berbagai tampilan fisik, misalnya perasaan bahagia maka kita akan
tertawa keras dan lepas, jika merasa takut, maka kita akan berteriak .
Kaitannya dengan perkembangan anak usia dini, kita tidak perlu takut jika
mendengarkan anak berteriak dan marah karena si anak tidak mendapatkan
permen/ jajanan atau apa yang dia inginkannya, tetapi harus kaget jika orang
dewasa yang melakukannya. Oleh karena itulah kita harus mengajarkan
kepada anak-anak sejak usia dini untuk belajar bagaimana mengontrol
emosinya.

Bahan Bacaan III: Menanamkan Rasa Empati Pada Anak
Daniel Goleman (1997: 136), “Kemampuan berempati adalah kemampuan
untuk mengetahui perasaan orang lain”. Empati merupakan akar kepedulian
dan kasih sayang dalam setiap hubungan emosional seseorang dalam
upayanya untuk menyesuaikan emosionalnya dengan emosional orang lain.
Menurutnya kunci untuk memahami perasaan orang lain adalah mampu
membaca pesan non-verbal seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah,
dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut menunjukkan
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bahwa empati berkaitan erat dengan tingkah laku moral seseorang. Anak yang
memiliki kemampuan untuk berempati, dapat digolongkan sebagai anak yang
“baik”, yang lembut hati, yang memikirkan perasaan orang lain, yang
mengarahkan diri mereka sendiri kepada orang lain.
Anak yang memiliki kemampuan berempati tinggi terhadap emosi orang lain
cenderung memiliki hasrat yang jelas untuk bersikap bijaksana, sopan, murah
hati dalam kerelaan mereka melihat dunia sebagaimana orang lain melihatnya,
untuk mengalami dunia melalui mata orang lain, dan untuk bertindak
berdasarkan pengetahuan itu dengan kelembutan hati. Ketika ia bersikap,
berbicara terhadap orang lain senantiasa memperhitungkan perasaan/emosi
orang yang dihadapinya tersebut dengan cara memperhatikan nada bicaranya,
gerak-geriknya, dan ekspresi wajahnya.
1. Jenis-jenis Empati yang Perlu Ditumbuhkan dan Dikembangkan
Macam empati yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan pada anak yaitu :
a. Empati terhadap sesama manusia
Sejak dini anak dididik untuk memperhatikan dan ikut merasakan apa yang
dirasakan teman atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak kita ajak
membayangkan kesedihan dan penderitaan orang lain itu menimpa
teman/orang lain itu terjadi pada diri kita. Apa yang akan kita lakukan? Dalam
empati terhadap sesama manusia ini juga perlu ditanamkan pada anak bahwa
sifat tidak mau meminjamkan mainannya kepada teman yang tidak
memilikinya, mementingkan diri sendiri, merugikan orang

lain, menang

sendiri, serakah, keinginan untuk memiliki dan mengambil benda milik orang
lain adalah dapat melukai perasaan dan membuat orang lain sedih atau pun
menderita. Dengan demikian pada diri anak akan tumbuh sifat kasih sayang,
adil, bijaksana, sopan-santun kepada teman maupun orang lain.
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b. Empati terhadap kehidupan binatang
Perlu ditanamkan pada anak bahwa binatang adalah juga makhluk ciptaan
Tuhan. Dia juga mempunyai rasa sakit dan sedih. Bila binatang tersebut tidak
dipelihara dengan baik oleh manusia dia akan sakit, sedih, menderita, dan juga
menangis. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyakiti atau menyiksa binatang.
Karena itu kita juga harus menyayangi binatang seperti kita juga menyayangi
sesama manusia.
c.

Empati terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan

Kepada anak kita ajarkan bahwa tumbuhan bisa sakit dan mati bila tidak kita
pelihara dengan baik. Tumbuhan seperti bunga misalnya akan menderita dan
mati kalau tidak pernah kita sirami dengan air setiap hari dan tidak pernah
kita beri pupuk sebagai makanan. Karena tumbuhan juga butuh makan dan
minum seperti halnya manusia. Tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia,
seperti hutan misalnya, adalah bermanfaat untuk membuat agar udara yang
kita hirup terasa segar dan nyaman, serta mengurangi pencemaran udara yang
dapat membuat sesak nafas kita. Hutan juga dapat menyimpan air hujan,
sehingga manusia dapat terhindar dari kekeringan karena tidak ada air. Oleh
sebab itu jika kita menebangi hutan dengan seenaknya, tumbuhan hutan akan
menderita dan sedih karena tidak bisa menjaga keseimbangan alam, yang
berguna juga bagi manusia.
d. Empati terhadap kelestarian dan keindahan lingkungan
Tanamkan pada anak bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita juga perlu kita
pelihara kebersihannya dan keindahannya. Kita jangan mencoret-coret
dinding rumah dan sekolah misalnya, agar dinding tersebut tidak sedih dan
menangis. Lingkungan yang kotor juga harus selalu kita bersihkan agar
lingkungan di sekitar kita berbahagia dan gembira seperti juga kita.
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2. Bagaimana Empati Berkembang
Menurut Daniel Goleman (1997), akar empati itu sudah ada pada seseorang
sejak mereka masih bayi atau sejak mereka lahir. Tanda-tanda awal empati ini
dicontohkan sebagaimana bayi akan menangis ketika mereka mendengar bayi
lain menangis. Seorang anak umur satu tahun akan mengulum jarinya sendiri
untuk mengetahui apakah ia juga terluka, ketika melihat bayi lain terluka
jarinya. Dan seorang anak akan menghapus matanya meskipun ia tak
menangis, ketika melihat ibunya menangis. Pengamatan Daniel Goleman
menunjukkan bahwa kepekaan empati anak ini akan mulai lenyap saat anak
berusia sekitar dua setengah tahun, ketika mereka mulai menyadari bahwa
kepedihan orang lain berbeda dengan kepedihan mereka sendiri, dan mereka
sudah pintar mencari penghiburan. Pada tahap ini dalam perkembangannya,
anak-anak mulai berbeda kepekaan empatinya terhadap orang lain. Ada anakanak yang amat peduli terhadap kondisi orang lain, namun anak-anak lain
tidak demikian.
Berdasarkan serangkaian studi oleh Marian Radke-Yarrow dan Carrolyn ZahnWaxler pada National Institute of Mental Health sebagaimana dikutip dalam
Daniel Goleman (1997), adanya perbedaan dalam kepekaan empati pada anak
ini, ada kaitannya dengan pola asuh orang tua dalam menerapkan disiplin
pada anak-anaknya. Anak-anak akan menjadi lebih empatik bila kedisiplinan
juga mencakup
pemberian perhatian dengan sungguh-sungguh atas kemalangan yang
disebabkan oleh kenakalan anak mereka. Kata-kata verbal yang diucapkan
orang tua dalam mendisplinkan anak-anaknya yang nakal akan berpengaruh
pada perkembangan tingkat kepekaan empati anak. Sebagai contoh
penggunaan kata-kata verbal “ lihat, kamu membuatnya amat sedih” akan
lebih memupuk kepekaan empati anak, daripada penggunaan kata verbal “
Nakalnya kamu”.
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3. Beberapa Pendekatan atau Metode yang Dapat Digunakan Oleh Guru
Dalam Menumbuhkan dan Menanamkan Empati pada Anak
a. Keteladanan
Menjadikan diri kita teladan bagi anak-anak didik kita dalam bersikap dan
berperilaku serta menjadikan mereka menjadi saksi dari tingkah laku kita.
Saksi tentang bagaimana cara kita bergaul, bersikap pada orang lain dengan
mengembangkan sikap yang baik dan empati. Dengan demikian diharapkan
mereka bisa memahami, menghayati dan mengkristalkan ke dalam pribadinya
tentang nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kebaikan/moral yang sesungguhnya
(nilai-nilai sikap apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus kita
lakukan dan tak boleh kita lakukan).
b. Kisah/cerita yang berkaitan dengan empati /moral
Kisah/cerita yang diambil adalah kisah yang dapat menumbuhkan sikap
empati anak-anak terhadap tokoh-tokoh atau pun peristiwa yang terjadi
dalam kisah/cerita tersebut. Kisah/cerita yang menggambarkan tentang
penderitaan/kemalangan seseorang dalam kehidupannya. Dalam kisah ini
perlu ditanamkan pada anak bahwa peristiwa/keadaan itu pun mungkin juga
bisa menimpa pada diri kita. Bahwa kita pun bisa mengalami nasib yang sama
seperti orang lain yang menderita akibat perbuatan jahat kita. Bagaimana
penderitaan yang menimpa orang lain itu jika menimpa kita, bukankah kita
akan butuh empati dan perhatian dari orang lain. Oleh sebab itu kita pun harus
selalu mencoba memperhatikan penderitaan orang lain. Kisah/cerita yang
berkaitan dengan empati ini berguna untuk mengembangkan daya imajinasi
moral anak. Dengan kisah/cerita tersebut, diharapkan anak akan berimajinasi
dalam pikirannya untuk selalu melakukan sikap empati kepada orang lain.
Anak yang mempunyai rasa empati yang sudah cukup tinggi, biasanya akan
ikut terhanyut dalam cerita tersebut, dan tak jarang mereka bisa ikut sedih
atau menangis. Pada saat suasana seperti ini, terjadilah tanggapan dalam diri
mereka tentang konsep orang baik dan orang yang tidak baik atau jahat, serta
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konsep perlunya sikap empati. Sebagai guru kita bisa meminta tanggapan
penafsiran perenungan dari anak terhadap cerita tersebut ( terhadap sikap
dan perbuatan prilaku tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, atau
tentang persetujuan terhadap sikap yang mereka ambil dan apa alasannya)
Dalam metode cerita ini, ada juga anak yang tak terpengaruh oleh cerita
tersebut, atau menjadi sinis, tak tersentuh perasaannya, atau anak yang
berhati batu. Menghadapi anak seperti itu kita bisa menjadikan diri kita contoh
bagaimana kita menyesal, bahwa kita pun pernah gagal dalam menanggapi
suatu cerita yang diceritakan orang lain kepada diri kita. Setelah itu kita baru
bisa memulai suatu kisah cerita dan kemudian menyuruh anak untuk
memaknai cerita tersebut, tentang apa yang akan kita lakukan ketika mereka
menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Dan apa yang akan mereka lakukan
seandainya mereka kelak jadi orang tua, untuk menanamkan sikap empati ini.
c.

Penggunaan kata-kata verbal dalam menegur anak yang nakal

Sebagai contoh penggunaan kata-kata verbal untuk menegur anak didiknya
yang salah adalah semisal ketika ada anak yang nakal dan usil sehingga
membuat temannya menangis, maka teguran yang baik adalah dengan katakata: “ Lihat kamu telah membuatnya amat sedih. Kasihan dia kan kalau sedih.
“ Sedangkan penggunaan kata yang kurang mendidik adalah teguran yang
secara langsung memarahi anak yang nakal seperti : “ Nakalnya kamu, nanti
Ibu jewer, lho. “
d. Pengalaman Anak
Pengalaman anak kita ajak berkunjung dan melakukan kegiatan sosial ke panti
asuhan anak yatim piatu, kita latih untuk memberi sedekah pada fakir miskin
dan anak kita latih untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan
bantuan atau pertolongan.
e.

Kebersamaan dalam bermain

Kita tanamkan pada anak untuk bisa bermain bersama-sama dengan temantemannya dan mau berbagi/meminjamkan mainan pada teman-temannya
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yang belum atau tidak mempunyai alat permainan agar teman kita tidak
merasa sedih karena tidak memiliki mainan seperti kita. Anak kita ajak
berempati kepada temannya yang tidak memiliki alat permainan.
f.

Pembentukan Empati lewat Pembiasaan

Pada kehidupan setiap hari anak kita biasakan, selalu kita bimbing dan
arahkan untuk bersikap empati kapan pun dan dimana pun. Bila suatu ketika
kita temukan, anak kita sedang berebut mainan misalnya harus langsung kita
tanamkan pada masing-masing anak tersebut sikap empati dalam perasaan
mereka. Kita latih anak memahami kelelahan orang tua di rumah dan
mengajaknya untuk selalu membantu orang tuanya dirumahnya dengan rajin
menjaga kebersihan rumah. Di sekolah kita latih anak untuk antri dengan cara
berbaris di depan kelas pada saat awal akan dimulainya proses belajar, dan
masuk ke kelas satu demi satu. Dengan empati terhadap teman yang antri
duluan di depan kita, maka kita tak akan menyerobot antrian tersebut.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Penilaian Perkembangan Sosial Emosional
Penilaian di TK diarahkan untuk menilai proses dan hasil belajar anak.
Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar adalah suatu proses
mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur,
berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan
yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan
penilaian menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik adalah penilaian
proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi
sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan
secara berkesinambungan. Penilaian tidak hanya mengukur apa yang
diketahui oleh anak, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat
dilakukan oleh anak.
Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penilaian mencakup berbagai informasi

yang berhubungan dengan

bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu nilai moral dan agama, perkembangan
fisik motorik (gerakan motorik kasar dan halus, serta kesehatan fisik), sosial
emosional, komunikasi (berbicara dan bahasa), kognitif pengetahuan dan seni
(kreativitas). Enam program pengembangan yang menjadi area penilaian
mengarah pada tercapainya Kompetensi Inti yang menjadi Standar Tingkat
Pencapaian Perkembangan Anak.
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar kelompok usia 4 – 6 tahun pada
lampiran 1 Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dengan KD Pengetahuan
dan akaeterampilan yang berkaitan dengan lingkup perkembangan sosial
emosional adalah sebagai berikut :
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Tabel 3. Daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

K-3 Mengenali diri , keluarga, teman, 3.13 Mengenal emosi diri dan orang
pendidik, ligkungan sekitar,
lain
agama, teknologi, seni, dan
budaya di rumah, tempat bermain
dan satuan PAUD dengan cara :
mengamati dengan indera
(melihat, mendengar, menghidu,
merasa, meraba); menanya,
mengumpulkan informasi;
menalar dan mengomunikasikan
melalui kegiatan bermain.
KI-4 Menunjukkan yang diketahui,
dirasakan, dibutuhkan dan
dipikirkan melalui, bahasa,
musik, gerakan dan karya,
secara produktif dan kreatif ,
serta mencerminkan perilaku
anak berakhlak mulia.

4.13 Menunjukkan reaksi emosi diri
secara wajar

B. Tahapan Penilaian Perkembangan Sosial
Emosional Anak
1. Observasi/Pengamatan
Hal yang paling penting dalam melakukan penilaian terhadap anak adalah
melakukan

pengamatan

(observasi).

Observasi

cara

pengumpulan

data/informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap, pengetahuan
dan keterampilan anak. Observasi dilakukan guru saat anak melakukan
bermain atau melakukan suatu kegiatan sekalipun tidak sedang bermain di
dalam ruangan. Teknik yang digunakan dalam melakukan pencatatan atau
mendokumenkan perkembangan dan hasil belajar anak dengan menggunakan
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ceklis yang merupakan alat perekam hasil observasi terhadap aspek
perkembangan anak usia dini pada akhir periode penilaian.
Rambu-rambu menggunakan Ceklis :
a. Ceklis dilaksanakan setiap bulan sekali.
b. Indikator perkembangan diambil dari indikator yang terdapat pada
pemetaan. Sesuaikan dengan usia anak yang diamati.
c. Indikator perkembangan untuk KD 3 dan KD 4 digandeng menjadi satu
untuk memberikan pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan
merupakan dua hal yang menyatu.
d. Cara mengisi tabel ceklis dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom
yang sesuai dengan hasil pengamatan pada anak.
e. Untuk menentukan status perkembangan anak pada akhir periode
berdasarkan empat skala penilaian yaitu:
1) Kolom (BB), singkatan dari Belum Berkembang: bila anak
melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan guru.
2) Kolom (MB), maksudnya Mulai Berkembang: bila anak melakukannya
masih harus diingatkan dan dibantu oleh guru.
3) Kolom (BSH), maksudnya Berkembang Sesuai Harapan: bila anak
sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus
diingatkan atau dicontohkan oleh guru.
4) Kolom (BSB), maksudnya Berkembang Sangat Baik: bila anak sudah
dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu
temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator
yang diharapkan.

2. Menetapkan indikator penilaian sesuai dokumen RPPH
Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru terlebih dahulu membuat
perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Pada
RPPH tersebut telah ditentukan rancangan penilaian yang akan dilakukan.
RPPH memuat indikator pencapaian perkembangan yang disesuaikan dengan
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IPK yang kita telah susun sebelumnya

yang selanjutnya akan dijadikan

instrumen penilaian dalam bentuk ceklis dapat di buat per anak dalam satu
periode tertentu, atau dapat pula dibuat per periode dengan mencatat semua
anak.
Berikut adalah contoh penilaian berupa ceklis:
Tabel 4. Contoh ceklis per kelas
Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Kelompok: ...........................
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tanggal: .................................

Indikator Penilaian

Annisa

Ayu

Nizar

Nabil

dst

Terbiasa mengucapkan rasa syukur
terhadap ciptaan Tuhan
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
Terbiasa membereskan mainan ke
tempatnya
Terbiasa memberi makanan kepada
temannya yang tidak membawa
makanan
Mencontohkan kriteri wajah seseorang
Menunjukkan kesedian diri untuk
menghibur temannya yang sedang
bersedih
Menyebutkan jenis-jenis perasaan yang
dia rasakan
Terbiasa menjenguk temannya yang
sakit

Catatan:
BSB = Berkembang Sangat Baik
BSH = Berkembang Sesuai Harapaj
BB = Belum Berkembang
MB = Mulai Berkembang
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Tabel 5. Contoh ceklis per anak
Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Nama Anak: Nizar

Kelompok: TK B1

Minggu: 1

Bulan : Juli 2019

No

Tanggal

Indikator Penilaian
...........

1
2
3
4
5
6
7
8

...........

...........

............

Terbiasa mengucapkan rasa syukur
terhadap ciptaan Tuhan
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
Berpura-pura melaksanakan kegiatan
pagi hari
Terlibat aktif dalam permainan
Memberikan alasan mengapa tersenyum
dan cemberut
Menunjukkan kesedian diri untuk
menghibur temannya yang sedang
bersedih
Mencocokkan ekspresi wajah yang sesuai
dengan kata-kata
Menunjukkan eksresi wajah diri seperti
ekspresi wajah pada gambar

Catatan:
BSB = Berkembang Sangat Baik
BSH = Berkembang Sesuai Harapaj
BB = Belum Berkembang
MB = Mulai Berkembang

3. Mengisi data ke dalam Penilaian Perkembangan Anak
Setelah semua data dianalisa langkah selanjutnya semua data dimasukkan ke
dalam format penilaian

perkembangan anak. Format perkembangan

digunakan untuk mencatat pekembangan bulanan, juga digunkan utuk
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..........

mencatat perkembangan anak selama satu semester. Untuk mengisi kolom
penilaian bulanan maupun hasil akhir semester, guru perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut.
a. Semua data yang diolah dijadikan bahan analisa.
b. Apabila menggunakan guru sentra yang berarti guru sebagai tim, maka
penilaian ditetapkan secara bersama oleh semua guru yang menangani
anak, sedangkan pengisian laporan dilakukan oleh guru wali
c. Data capaian perkembangan anak pasti cukup banyak sehingga dalam
satu indikator bisa muncul data berulang-ulang dengan tingkat
pencapaian yang berbeda. Untuk menentukan pengisian pada kolom
capaian perkembangan, maka digunakan capaian terbaik dengan
pengertian kemampuan anak berkembang tersebut. Contoh untuk
kemampuan kemandirian anak: BB-MB-MB-BSH-BSH-BSB maka yang
diambil BSB (Berkembang Sangat Baik) artinya kemampuan anak
berkembang kearah sangat baik.

42

Unit Pembelajaran
Pengembangan Emosional Anak TK

KESIMPULAN
Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.13 Mengenal emosi diri
dan orang lain dan 4.13 Menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar.
Berdasarkan KD Pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang
dikembangkan perlu mencapai level Analisis (C4) .

Artinya, KD sudah

menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam
mengembangkan kemampuan pengetahuan agar anak mengenal berbagai
pengetahuan mendasar terkait dengan kehidupan sehari-hari. Adapun KD
keterampilan menuntut saudara memfalitiasi peserta didik dalam berkreasi.
Hal ini berarti Saudara perlu memberikan ruang dan waktu kepada peserta
didik untuk mengembangkan kreativitasnya.
Pengembangan aktivitas bermain mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada
Standar Proses (Permendikbud nomor 137 tahun 2014). Aktifitas
pembelajaran ini membahas : tentang bagaimana menstsitmulasi kecerdasan
intrapersonal melalui merangsang kemandirian anak dalam melaksanakan
kegiatan sehari-hari di pagi hari, bagaimana merangsang kemampuan anak
mengekspresikan suasana hati melalui ekspresi wajah,

contoh-contoh

perilaku percaya diri dan menanamkan rasa empati pada anak. Pendekatan
pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan sainifik.
Pada lembarkerja siswa, ada dua kegiatan, yaitu permainan “pagi-pagi” dan
permainan “tebak wajah”. Metode yang digunakan yaitu: metode pemberian
tugas dan bermain peran.
Berkaitan dengan penilaian dalam pelaksanaan penilaiannya menggunakan
penilaian otentik adalah penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur
tingkat pencapaian kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan dan
keterampilan yang dilakukan secara berkesinambungan.
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UMPAN BALIK
Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit pembelajaran ini,
Saudara perlu mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil
pengisian instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman
beserta umpan baliknya . Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini
dengan objektif dan jujur dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria
yang menurut Saudara tepat.

Lembar Persepsi Pemahaman Unit Pembelajaran
No

Aspek
1

1.
2.
3.
4.
6.

Kriteria
2
3

4

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Memahami tahapan aktivitas pembelajaran
yang disajikan dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik lembar kerja anak
yang dikembangkan
Memahami bahan bacaan secara menyeluruh
dengan baik
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan Umpan Balik:
Skor Umpan Balik < 70 : Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten,
cara membelajarkannya, mengembangkan penilaian dan melaksanakan
penilaian. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya
dengan dengan fasilitator di PKG (Pusat Kegiatan Gugus) sampai Saudara
memahaminya.
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70-79 : Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara
membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian.
Saudara perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di PKG.
80-89 : Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian dengan baik.
> 90 : Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian
dan melaksanakan penilaian dengan sangat baik. Saudara dapat menjadi
fasilitator bagi teman-teman lain di PKG untuk membelajarkan unit ini.
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PENUTUP
Besar harapan kami, unit-unit pembelajaran yang telah dikembangka ini dapat
menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran dan
penilaian

yang berorientasi Higher Order Thinking Skills/HOTS yang

terintegrasi dengan lima (lima) unsur utama Penguatan Pendidikan Kaakter
(PPK) dan litersi dalam rangkamencapai kecakapan Abad ke -21. Selanjutnya,
Saudara dapat menerapkan desain yang telah disusun dalam pembelajaran
kepada peserta didik di kelas masing-masing.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit
ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan dikaji lebih
lanjut oleh Sudara bersama guru-guru lainnya dalam Program Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran (PKP) di KKG wilayah masing-masing. Saudara
bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik semua komponen unit
pembelajaran yang disajikan sehingga dapat memudahkan Saudara
mengimplementasikannya di kelas.
Selain itu, saudara dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin
dihadapi. Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara
dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Hal ini
karena aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum
langkah pembelajaran untuk masing-masing KD..

Dalam melaksanakan

kegiatan Lembar Kerja Siswa, Saudara dapat memenuhi kebutuhan alat dan
bahan yang digunaka dengan bahan-bahan yang terdapat dilingkungan
masing-masing (konstektual).
Selama

mengimplementasikan

merefleksikan

dan

permasalahannya.

unit-unit

mengevaluasi

ini,

keefektifan,

Saudara

perlu

terus

keberhasilan

serta

Permasalah-permasalahan yang ditemukan dapat

langsung didiskusikan dengan guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, serta
pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap
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keberhasilan, permasalahan , dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran
perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik,
peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara
menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian.
Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya, Kami
mengaharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat
disampaikan kepada tim penulis melalui surat elektronik (e-mail).
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