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ABSTRACT 

 

MuhamadSetiawan/ A520110044.IMPROVING CHILDREN’S EMOTIONAL 

INTELEGENCE THROUGH RELAXATION IN GROUP B OF KEMALA 

KINDERGARTEN BHAYANGKARI 71 KARANGANYAR IN ACADEMIC YEAR 

OF 2014/2015 

Final project. Faculty of teacher and Education Department. Muhammadiyah 

University of Surakarta. March 2015 

  

Relaxation method is an interesting and enjoyable activity for early childhood to 

learn how to manage emotional them self and another people. However, the reality 

in the kindergarten that there are many teachers who still use monotonactivity 

toimprove the children’s emotional intelegence.The method which is used does not 

ask the children to be active in every activity, they only  ask to sit on the table and 

listen the teacher without another variation learning. The purpose of this research is 

to improve the children’s emotionalintelegence in KemalaKindergarten Bhayangkari 

71 karanganyar in the academic year of 2014-2015. The type of this research is  

class action research with two cycles procedure which consist of four steps they are 

planning, the implementation of action research, observation, and reflection. The  

subject of the research are teacher and 16 students. The result states the relaxation 

method can improve the children’s emotionalintelegence inKemalaKindergarten 

Bhayangkari 71 karanganyar. The average percentage ofemotional intelegence 

before the treatment until the second cycle is pre-cycle 51,96%, first cycle  66,80%, 

second cycle 84,18%. The result of this research is there is an improvement of 
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children’s emotionalintelegence using relaxation method inKemalaKindergarten 

Bhayangkari 71 karanganyar in the academic year 2014-2015.  
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ABSTRAK 

 

Muhamad Setiawan/ A520110044. UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN 

EMOSI ANAK MELALUI RELAKSASI PADA ANAK KELOMPOK B DI TK 

KEMALA BHAYANGKARI 71 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2014-

2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Maret, 2015. 

 

Metode relaksasi merupakan metode yang menarik dan menyenangkan bagi anak 

usia dini yang akan belajar untuk mengelola emosi diri sindiri dan orang lain. 

Realitas yang terjadi dalam kegiatan belajar di taman kanak-kanak monoton dalam 

meningkatkan kecerdasan emosi anak. Metode yang digunakan tidak mengajari 

untuk peran aktif dalam setiap kegiatan yang diberikan guru, anak hanya duduk dan 

memperhatikan guru bercerita tanpa adanya variasi pembelajaran. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan emosi anak di TK Kemala Bhayangkari 

71 Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

prosedur kerja 2 siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 16 anak kelompok B 

TK Kemala Bhayangkari 71 Karanganyar. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

dengan menggunakan metode relaksasi dapat meningkatkan kecerdasan emosi anak 

di TK Kemala Bhayangkari 71 Karanganyar. Adapun peningkatan rata-rata 

prosontase kecerdasan emosi anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus 2 

yakni prasiklus 51,96%, siklus I mencapai 66,80%, siklus II mencapai 84,18 %. 

Kesimpulan penelitian ini adalah adanya peningkatan terhadap kecerdasan emosi 

anak dengan metode relaksasi di TK Kemala Bhayangkari 71 Karanganyar Tahun 

Ajaran 2014-2015. 
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PENDAHULUAN 

 Undang-undang dasar No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Proses pendidikan dilakukan 

dengan memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal maupun 

informal (Depdiknas 2010:3) 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal (Depdiknas 2010:3). 

PAUD adalah investasi yang amat besar bagi keluarga dan bangsa. Orang tua 

dan pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak 

dalam rangka program belajar. Berdasarkan pengalaman, belajar adalah hak anak, 

maka belajar harus menyenangkan, kondusif dan memungkinkan anak menjadi 

termotifasi dan antusias. 

Seperti kita ketahui kecerdasan menurut masyarakat pada umumnya adalah 

hanya apabila anak pintar dalam pembelajaran dan nilainya bagus dalam aspek 

perkembangan kognitifnya saja. Pada dasarnya setiap individu berbeda antara satu 

dengan yang lainya masing-masing individu akan mempertahankan hidup dengan 

mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dengan cara yang berbeda 

pula, untuk itulah maka guru dan orang tua perlu memerlukan masing-masing anak 

yang memang berbeda itu dengan memberikan kesempatan yang berbeda pula. 

Tantangan bagi pendidik adalah menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif 

untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan 

mejemuk yang dimiliki oleh setiap anak. Metode yang menyenangkan dan mengajak 



anak untuk berperan aktif dalam kegiatan mengelola emosi diri pada anak misalnya 

relaksasi. Metode ini dapat diajarkan pada anak usia dini usia Taman kanak-kanak. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

“Upaya Meningkatkan Kecerdasan Emosi Anak Melalui Relaksasi Pada Anak 

Kelompok B di TK Kemala Bhayangkari 71 Karanganyar Tahun Ajaran 2014-2015” 

Menurut Baron dalam (Diknas, 2008:1) Kecerdasan secara umum dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan kesiapan untuk 

belajar dari pengalaman. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita dapat 

berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk.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” (Nugraha dkk, 2006:1.3-1.4). 

Menurut Goleman (2007 : 45) menyatakan kecerdasan emosi merupakan 

kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki 

daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, 

memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina 

hubungan dengan orang lain. 

Relaksasi merupakan upaya sejenak untuk melupakan kecemasan dan 

mengistirahatkan pikiran dengan cara menyalurkan kelebihan energi atau ketegangan 

(psikis) melalui sesuatu kegiatan yang menyenangkan, relaksasi dapat memutuskan 

pikiran-pikiran negatife yang menyertai kecemasan (Greenberg,2000) 

Adapun hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti “Relaksasi dapat 

meningkatkan kecerdasan  emosi pada anak kelompok B TK Kemala Bhayangkari 

Tahun ajaran 2014-2015“. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosi anak melalui relaksasi di TK Kemala Bhayangkari 71 Karanganyar tahun 

ajaran 2014-2015. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatanya merupakan penelitian kualitatif 

denga penelitian tindakan kelas. Menurut suharsimi Arikunto (2014:3) penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 



sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Dalam penelitian ini variable yang diteliti adalah meiningkatkan 

kecerdasan emosi anak melalui relaksasi. 

 Tempat yang digunakan sebagai penelitian adalah TK Kemala Bhayangkari 

71 Karanganyar yang berlokasi satu komplek dengan polres karanganyar. Subjek 

dalam penelitian ini adlah anak usia 5-6 tahun, anak sebagai pihak penerima tindakan 

berjumlah 16 anak terdiri dari 8 anak laki-laki dan 8 anak perempuan, peneliti 

sebagai pemberi tindakan. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 

observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data yang pengisiannnya 

berdasarkan pengamatan langsung terhadap kemampuan bahasa yang telah 

dikembangkan oleh anak, misalnya pada saat anak bermain peran anak dapat 

berkomunikasi dengan lawan bicaranya sesuai dengan peran yang telah anak 

dapat. Observasi dilakukan meliputi kecerdasan linguistik anak yang dapat 

dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan, pelaksanaan metode 

bermain peran dan kejadian yang terjadi di luar perencanaan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah daftar nama-

nama anak-anak didik, foto kegiatan anak pada saat kegiatan bermain peran, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nilai, dan dokumen yang ada di 

dalam sekolah.  

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting 

yang muncul pada saat proses kegiatan bermain peran berlangsung yang belum 

terdapat dalam pedoman observasi.  

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 

peningkatan yang terjadi dengan metode teknik analisis komparatif. 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang dikumpulkan adalah data peningkatan keceerdasan emosi anak 

yang diperoleh dengan teknik observasi terhadap 3 indikator dan 8 butir amatan. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri 2 siklus dengan gambaran 

sebagai berikut: 

1. Pra Siklus 

Peneliti melakukan pengamatan lebih teliti pada hari Sabtu tanggal 02  Maret 

2015. Pengamatan dilakukan mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan 

selesai. Peneliti menyimpulkan anak-anak masih kurang aktif dalam relaksasi yang 

dilakukan oleh pendidik. Anak juga tidak kondusif dalam kegiatan relaksasi anak 

hanya diam saja tanpa anak merespon tindakan dan perintah guru. waktu relaksasi 

anak anak malah asyik sendiri berbicara dengan temannya, melihat keluar kelas dan 

tidak mengikuti relaksasi yang diberikan guru, guru melakukan relaksasi juga belum 

menggunakan alat peraga sehingga anak tidak tertarik, pembelajarannya juga masih 

menggunakan klasikal. Penataan lingkungan juga kurang mendukung untuk anak 

dapat mengikuti kegiatan lebih leluasa dan lebih nyaman karena tempat yang sempit 

dan meja kursi yang memenuhi kelas. Anak juga jarang berkomunikasi dengan 

teman karena ada yang asyik sendiri bermain, ada yang sedang jajan, ada juga yang 

hanya didalam kelas saja. 

2. Siklus I 

Tindakan siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan dimulai pada hari 

Senin 09 Maret 2015 dengan tema Air, Udara, Api “Aku Bernafas dengan Udara”. 

Pelaku tindakan pada pertemuan pertama siklus 1 ini adalah peneliti sedangkan 

guru kelas bertindak sebagai observer/ pengamat terhadap proses kegiatan relaksasi 

yang sedang berlangsung. Pertemuan kedua dilakukan pada Selasa 11 Maret 2015 

dengan kegiatan relaksasi mensyukuri makanan dan minuman. Peneliti mulai 

mengajak anak untuk duduk melingkar, kemudian peneliti mengajak anak untuk 

menghirup nafas penuh, pada hitungan ke tiga anak-anak menghirup nafas penuh 

kemudian menghembuskannya dengan membaca alhamdulilah, hal itu diulang tiga 



kali sampai anak merasa lebih rileks dan lebih tenang. Setelah melakukan kegiatan 

itu peneliti berkata pada anak-anak kalau kita semua wajib menjaga kebersihan 

karena kebersihan itu sebagian dari iman dan anak yang hebat pasti mau menjaga 

kebersihan. 

Berdasarkan amatan yang telah dilakukan pada siklus I skoring dan 

diperoleh hasil observasi kecerdasan emosi menggunakan metode relaksasi 

sudah menunjukkan peningkatan yaitu sebelum tindakan atau pra siklus rata-rata 

prosentase satu kelas sebesar 51,96% pada siklus I ini mencapai 66,80%. Hasil 

observasi kecerdasan emosi anak juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

sebesar 14,84%. 

 

3. Siklus II 

Tindakan siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin 16 

Maret 2015 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari rabu 18 maret 2015 

satu kali pertemuan dilaksanakan selama 60 menit. Adapun untuk siklus II ini 

peneiti menentukan rata-rata prosentase pencapaian satu kelas sebesar 80%. 

Pada pertemuan pertama dengan tema makanan dan minuman dengan kegiatan 

relaksasi. Anak-anak direlaksasi dengan menontonkan video tentang rasa syukur 

terhadap makanan dan minuman, setelah itu anak direlaksasi supaya mensyukuri 

makanan dan minuman yang ada dan pada akhir relaksasi peneliti memberikan 

kegiatan langsung memberikan makanan pada anak-anak dan anak 

mensyukurinya serta mengucapkan terimakasih setelah diberi makanan dan 

minuman.  

Pertemuan kedua kegiatan relaksasi keberanian diri sehingga anak lebih 

percaya diri dan menjadi lebih berani, pada akhir kegiatan relaksasi anak 

menunjukkan rasa percaya diri dan keberanianya.  

Hasil observasi diperoleh rata-rata prosentase kecerdasan emosi satu kelas 

80%. Prosentase tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditargetkan peneliti pada pelaksanaan siklus II. 

 

 



Peningkatan Kecerdasan Linguisti Anak Per Siklus  

Aspek  Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Rata-rata 

prosentase 

kecerdasan emosi 

anak satu kelas 

51,96% 66,80% 84,18% 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus dapat diketahui bahwa menggunakan metode Relaksasi dapat meningkatkan 

kecerdasan Emosi anak di TK Kemala Bhayangkari 71 Karanganyar Tahun Ajaran 

2014-2015. Adapun peningkatan rata-rata prosentase kecerdasan linguistik anak dari 

sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni Pra siklus 51,96%, Siklus I 

mencapai 66,80% dan siklus II mencapai 84,18%.  
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