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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional 
anak melalui metode relaksasi di Kelompok B TK Maria Assumpta Klaten Tahun 
Ajaran 2012-2013. Sebelum diberikan tindakan kemampuan sosial emosional 
anak sangat rendah dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya 
dengan menggunakan beberapa metode. Penerapan metode tersebut ternyata 
belum mampu meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Solusi yang 
ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode relaksasi. 
Subjek pelaksanaan tindakan adalah anak Kelompok B TK Maria Assumpta 
Klaten yang berjumlah 24 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja dalam 
penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan metode relaksasi dapat 
meningkatkan kemampuan sosial emosional anak Kelompok B TK Maria 
Assumpta Klaten Tahun Ajaran 2012-2013 meningkat minimal 75% dari 24 anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan sosial emosional anak 
sebelum diadakan tindakan dengan menggunakan metode relaksasi sebanyak 8 
anak (33,33%), setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu 
menerapkan metode relaksasi siklus I kemampuan sosial emosional anak 
meningkat menjadi 15 anak (62,50%) dan siklus II kemampuan sosial emosional 
anak meningkat menjadi 20 anak (83,33%). Berdasarkan hasil analisis data pada 
penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “Diduga melalui metode 
relaksasi dapat meningkatkan kemampuan sosial emosional anak Kelompok B di 
TK Maria Assumpta Klaten Tahun Ajaran 2012-2013” terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 

Kata kunci : Kemampuan Sosial Emosional. Relaksasi 
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Pendahuluan 

Pendidikan anak usia dini adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif 

megembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

diriya dan masyarakat. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik dan 

memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini 

(0-6 tahun) merupakan masa keemasan (golden age), yang pada masa ini stimulasi 

seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan 

selanjutnya. 

Salah satu bidang pengembangan yang harus dikembangkan di TK adalah 

kemampua sosial emosional. Di bidang pengembangan sosial emosional 

diharapkan anak mampu mengembangkan sikap kemandirian antara lain 

bertanggung jawab, disiplin, mampu bersosialisasi, mampu memahami perasaan 

orang lain dan sendiri, mampu bekerja sama serta mampu mengendalikan emosi. 

Viyotsky (dalam Abu Ahmadi 2007 : 70) menekankan pentingnya konteks 

sosial dalam proses belajar anak. Maka kemampuan sosial emosional penting 

dikembangkan di Taman Kanak-kanak. Karena mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir anak, mampu mengembangkan kemampuan sosial emosional 

secara optimal. 

Tim Surya Kanti (dalam Ali Nugraha, Yeni Rachmawati; 2007 : 8.4) 

mengemukakan bahwa terdapat lima cara yang dapat dilakukan untuk membina 

emosi yang sehat pada anak-anak. Kelima cara itu adalah mengembangkan 

kemampuan untuk mengenali emosi diri, kemampuan untuk mengelola dan 

mengekspresikan emosi secara tepat, kemampuan utnuk memotivasi diri, 

kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan kemampuan untuk 

membina hubungan dengan orang lain. 

Karena kemampuan sosial emosioanl merupakan aspek yang perlu 

dikembangkan, maka peneliti akan mambahas masalah yang dihadapi oleh anak-

anak Kelompok B2 TK Maria Assumpta Klaten. Kenyataan dilapangan 

menunjukkan bahwa berdasarkan observasi awal dari 24 anak hanya 8 anak atau 
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sekitar 30% yang kemampuan sosial emosionalnya baik, sedangkan 16 anak atau 

sekitar 70% kemampuan sosial emosionalnya belum berkembang secara optimal. 

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yang meliputi : kemampuan 

anak dalam mengurus diri sendiri masih rendah, kemampuan untuk 

mengendalikan emosi masih rendah serta belum mampu untuk bersosialisasi. 

Faktor menyebab masalah antara lain dari orang tua. Anak-anak yang bersekolah 

di TK Maria Assumpta, orang tuanya sibuk bekerja di luar rumah. Keadaan 

seperti ini mengakibatkan secara sosial maupun emosional menjadi kurang 

perhatian dan terlantar. Selain itu faktor dari guru yaitu penggunaan metode dalam 

pembelajaran kurang tepat, alat peraga yang digunakan kurang menarik dan 

kurangnya kreativitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga 

anak kurang berminat dan tidak antusias dalam memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Metode dan media pembelajaran yang digunakan guru 

dalam kegiatan pembelajaran itu sangat penting jika anak tidak diberi kesempatan 

untuk bereksplorasi, berekspresi maka anak kurang mampu dalam 

mengembangkan imajinasi dan kemampuan sosial emosionalnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional 

anak Kelompok B2 di TK Maria Assumpta Klaten. Peneliti menggunakan metode 

relaksasi. Metode relaksasi adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan 

mekanik batin dalam diri seseorang dengan memebentuk pribadi yang baik, 

menghilangkan bentuk pikiran yang kacau, mempermudah seseorang mengontrol 

diri. Dengan menggunakan metode relaksasi mampu mengurangi kecemasan, 

meningkatkan rasa percaya diri kecerdasan emosinal maka pola pikir anak akan 

menjadi lebih tenang sehingga anak mudah dalam mengendalikan diri. 

Hal lain yang melatarbelakangi penelitian ini adalah jika kemampuan 

sosial emosional anak mampu berkembang secara optimal maka akan menjadi 

dasar bagi anak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dalam 

tahap perkembangan selanjutnya anak akan lebih mandiri, mampu mengurus diri 

sendiri, mampu bersosialisasi dan mampu mengendalikan diri, jika anak 

mempunyai kemampuan sosial emosional yang baik maka ia akan tumbuh dan 

berkembang menjadi pribadi yang baik sehingga tidak mudah terpengaruh ke 



4 
 

 
 

dalam tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian denagn 

judul “Peningkatan kemampuan sosial emosional melalui metode relaksasi pada 

anak kelompok B2 di TK Maria Assumpta Klaten Tahun Ajaran 2012-2013”. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penelti menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Penelitian 

menggunakan PTK karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut : 

1. PTK tidak mengganggu tugas pokok seorang guru karena tidak perlu 

meninggalkan kelasnya. 

2. PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. 

3. Dengan melaksanakan tahap-tahap dalam PTK, seorang guru mampu 

memperbaiki proses pembelajaran dan menjadi kreatif karena selalu dituntut 

untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi berbagai teori 

dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakai. 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Maria Assumpta, Jl. Bali No. 17 Klaten, 

Desa Pandanrejo, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Telp. (0272) 

327766. TK Maria Assumpta sudah terakreditasi Nilai A dari Badan Akreditasi 

Nasional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 

2012. 

Subjek penelitian adalah anak kelompok B2 TK Maria Assumpta Klaten, 

yang berjumlah 24 anak, yang terdiri dari 11 anak perempuan dan 13 anak laki-

laki. Selain anak, subjek dalam penelitian ini peneliti sendiri. Dimana peneliti juga 

sebagai pengajar di kelompok B. dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh 

seorang observer yang juga sebagai pengajar di TK Maria Assumpta. Sehingga 

diharapkan dengan adanya penelitian ini guru dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran di TK. 
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Prosedur penelitian adalah suatu rangkaian tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Prosedur penelitian ini mencakup tahap-tahap (1) Perencanaan 

tindakan, (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Pengamatan, dan (4) refleksi.  

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dukumpulkan 

dari berbagai sumber yaitu : (1) jenis data meliputi kemampuan sosial emosional 

dan metode relaksasi; (2) sumber data diperoleh dari anak berupa lembar 

observasi peningkatan kemampuan sosial emosional anak dan dari guru tentang 

metode relaksasi diperoleh dari SBP dan lembar observasi penerapan metode 

relaksasi. Adapun teknik pengumpulan data peneliti menggunakan (1) metode 

observasi, menurut Arikunto (2007:127) observasi adalah kegiatan pengamatan 

data untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran, melalui 

kegiatan observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan anak dalam 

mempersiapkan, memperhatikan dan menanggapi penjelasan dari guru selama 

proses pembelajaran; (2) metode wawancara untuk memperoleh dan memperjelas 

data yang diperoleh dari metode observasi; 3) metode dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data sekolah dan anak didik serta foto rekaman proses tindakan 

peneliti. Instrumen yang digunakan adalah (1) lembar observasi peningkatan 

kemampauan sosial emosional anak merupakan catatan yang berisi hasil 

pelaksanaan kegiatan mengenai perilaku anak sesuai indikator yang akan dicapai; 

(2) menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengetahui kemampuan 

sosial emosional anak; (3)  menjabarkan indikator ke dalam butir-butir yang 

menunjukkan pencapaian indikator yang dapat dilakukan anak ketika 

melaksanakan kegiatan; (4) menentukan diskripsi butir amatan dengan pemberian 

skor dengan ketentuan sebagai berikut: (1) jika anak mampu di beri skor 4; (2) 

jika anak mampu dengan sedikit bantuan diberi skor 3; (3) jika anak mampu 

dengan banyak bantuan diberi skor 2; (4) jika anak tidak mencoba di beri skor 1.  

Keberhasilan indikator kinerja dalam penelitian ini dianggap berhasil 

apabila 75% anak mampu : mengurus dirinya sendiri, mengendalikan emosi, 

bekerjasama dengan teman. 

Kemudian data tersebut dianalisis dicatat dalam tabulasi skor selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif dengan analisis komparatif yaitu membandingkan data 
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awal yang diperoleh pada siklus I dan siklus II dan analisis kritis yaitu mencari 

kelebihan dan kekurangan ketika dilakukan proses pembelajaran. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan perencanaan tindakan yang dibuat peneliti dengan mitra 

kolaborasi guru Kelompok B2 TK Maria Assumpta Klaten, kemudian dilakukan 

pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. Adapun hasil pelaksanaan tindakan pada 

setiap siklus sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Hasil Tindakan Kelas Siklus I 

Proses pembelajaran siklus I dilaksanakan dalam dua pertemuan. Awal 

perteman pada siklus I belum terlihat anak yang mengalami perubahan yang 

signifikan, baru beberapa anak saja yang sudah menunjukkan perubahan. 

Pertemuan pertama anak-anak masih terlihat heran dan asing dengan 

relaksasi, keheranan anak didik terlihat pada sikap yang penasaran dengan 

bertanya-tanya pada peneliti ada juga yang berbincang dengan temannya. 

Setelah diterapkan metode relaksasi anak dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran kelihatan konsentrasi dengan baik. 

Prosentase pencapaian kemampuan sosial emosional anak dengan 

menggunakan metode Relaksasi pada siklus I adalah dari pra siklus 8 anak 

yang kemampuan sosial emosionalnya baik meningkat menjadi 15 anak 

(62,50%). Pada siklus I diperoleh rata-rata persentase pencapaian kemampuan 

sosial emosional 15 anak artinya penelitian siklus I dinyatakan belum berhasil 

karena belum mencapai indikator kinerja, sehingga peneliti harus melanjutkan 

ke tahap siklus II. Meskipun sudah 15 anak telah mencapai indikator kinerja, 

tetapi masih terdapat sebagian besar anak yang belum mencapai indikator 

kinerja pada siklus I. 

2. Hasil Tindakan Kelas Siklus II 

Proses pembelajaran pada siklus II, peneliti dengan kolaborator masuk 

kelas dengan berdoa dengan anak-anak kemudian guru mengucapkan salam 

dan anak-anak menjawab serentak. Pembelajaran dimulai  dengan melakukan 

kegiatan relaksasi. Hasil pelaksanaan metode relaksasi dalam peningkatan 
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kemampuan sosial emosional anak sebagai berikut : dari 15 anak (62, 50%) 

meningkat menjadi 20 anak (83,33%). Hasil observasi dan refleksi pada siklus 

II yang dievaluasi dengan kolaborator yaitu guru Kelompok B2, maka dari itu 

diperoleh tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti bersama 

kolaborator yang sesuai dengan harapan yaitu : 

a. Kemampuan sosial emosional anak mengalami peningkatan yang berarti, 

terlihat dari hasil nilai siklus yang semakin meningkat. 

b. Pembelajaran dengan metode relaksasi secara optimal dapat meningkatkan 

kemampuan sosial emosional anak. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa kemampuan sosial 

emosional  anak didik sebelum tindakan sampai dengan siklus II menunjukkan 

peningkatan. Ini ditandai dengan anak mampu mengendalikan perasaan, mampu 

mengurus dirinya sendiri, mampu bekerjasama dalam melakukan kegiatan sehari-

hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock (1978) mengemukakan beberapa 

pola perilaku dalam situasi sosial pada awal masa kanak-kanak antara lain : anak 

belajar bekerja sama dengan teman sebaya, kesediaan berbagi dengan orang lain. 

Menurut Eri dalam buku kelas yang berpusat pada anak (Eprilia 20120: 

67), tugas perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun antara lain : 

menunjukkan rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas, memiliki beberapa 

kawan, mencari kemandirian lebih banyak. Maka agar kemampuan sosial 

emosional anak berkembang secara optimal, metode pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode relaksasi. 

Perubahan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

berdasarkan analisis data hasil penelitian antara peneliti dan kolaborator dimulai 

dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi 

tindakan dan refleksi tentang proses pembelajaran dengan metode relaksasi. Hasil 

penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru Kelompok 

B2 menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

relaksasi telah memberikan dorongan kepada guru untuk mengembangkan metode 

pembelajaran baru yang inovatif dalam melakukan pembelajaran yang 
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mengikutsertakan anak, sehingga dalam proses pembelajaran tidak berpusat pada 

guru. 

Melalui metode relaksasi dapat terlihat peningkatan kemampuan sosial 

emosional anak mulai dari sebelum hingga penelitian berakhir. Kemampuan sosial 

emosional anak Kelompok B2 TK Maria Assumpta Klaten yang baik sebelum 

tindakan yaitu sebanyak 8 anak (33,33%). Setelah dilakukan tindakan yang 

disepakati yaitu dengan menggunakan metode relaksasi maka diperoleh hasil yaitu 

siklus I meningkat menjadi 15 anak (62,50%). Jumlah tersebut dalam kategori 

kurang berhasil. Setelah dilakukan tindakan yang direvisi pada siklus II diperoleh 

hasil untuk jumlah siswa yang kemampuan sosial emosionalnya meningkat 

menjadi 20 anak (83,33%). 

Selama proses pembelajaran berlangsung, kualitas pembelajaran setiap 

siklus mengalami peningkatan secara bertahap dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan sosial emosional anak. Siklus I belum didapatkan hasil yang sesuai 

dengan harapan. Hal ini disebabkan karena anak masih asing dengan 

pembelajaran dengan metode relaksasi. Pembelajaran pada silus II berjalan lebih 

baik dibandingkan dengan siklus I. Hasil yang dicapai meningkat dikarenakan 

anak sudah mengetahui tahap-tahap pembelajaran dalam metode relaksasi.  

1. Kelebihan  

Pembelajaran dengan metode relaksasi membuat anak lebih konsentrasi. 

2. Kekurangan 

a. Pembelajaran dengan metode relaksasi membutuhkan waktu yang banyak. 

b. Dibutuhkan pengelolaaan kelas yang baik demi tercapainya tujuan yang 

diharapkan. 

c. Harus dapat mengalokasikan waktu yang baik agar pembelajaran dengan 

metode relaksasi dapat dilakukan secara optimal. 

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, maka dapat memberikan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan metode relaksasi mampu 

meningkatkan kemampuan sosial emosional anak hingga sebanyak 20 anak 
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(83,33%). Peningkatan kemampuan sosial emosional anak dapat dilihat dari 

kemampuan anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan temannya; (2) 

Kemampuan sosial emosional anak meningkat yaitu sebelum adanya penelitian 

melalui metode relaksasi, anak mampu bersosialisasi sebanyak 8 anak (33,33%). 

Setelah adanya penelitaian pada siklus I sebanyak 15 anak (62,50%), dan pada 

siklus II sebanyak 20 anak (83,33%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode relaksasi 

dapat meningkatkan kemampuan sosial emosional pada anak Kelompok B2 di TK 

Maria Assumpta Klaten Tahun Ajaran 2012-2013. 

Berdasarkan temuan diatas dapat disarankan agar : (1) Guru hendaknya 

memantau sikap dan perilaku anak selama proses pembelajaran berlangsung. Hal 

ini membantu guru dalam memahami setiap permasalahan yang muncul, dan 

dapat digunakan dalam peningkatan kemampuan sosial emosional anak; (2) 

Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode relaksasi 

agar anak mampu mengekspresikan kondisi dirinya. 
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