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ABSTRAK 
 

Fitriana, Febi. 2018. Pengaruh penggunaan Wordless Picture Books dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Terpadu 

Lab Belia Semarang. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Rina 

Windiarti, S.Pd., M.Ed. 

Kata kunci: Wordless Picture Books, Anak Usia 5-6 Tahun, Kecerdasan 

Emosional. 

 

Salah satu kecerdasan yang dimiliki anak yaitu kecerdasan emosional. 

Kecerdasan emosional dimaknai sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri 

sendiri terhadap situasi dalam kehidupan. Kecerdasan emosional pada anak tidak 

dapat berkembang sendiri, perlu adanya peran serta orangtua, guru, dan 

masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Berbagai cara dapat 

digunakan untuk meningkatkan kecerdasan emosional, salah satunya adalah 

menggunakan media. Media yang baik harus banyak melibatkan indera 

penglihatan dibandingkan dengan indera lain, misalnya media buku. Isi cerita 

dalam buku harus disesuaikan dengan kebiasaan perilaku baik anak, tujuannya 

adalah agar amanat yang disampaikan dan membantu anak menghadapi masalah 

sehari-hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kecerdasan 

emosional pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Terpadu Lab Belia Semarang 

ditinjau dari penerapan Wordless Picture Books. Penelitian ini menggunakan 

bentuk Pre-eksperimental Design dengan metode pendekatan One Group Pretest-

Posttest Design. Sampel yang digunakan adalah siswa kelompok TK B yang 

berusia 5-6 tahun sebanyak 30 anak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah teknik purposive sample. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi dan skala likert Data menunjukkan adanya peningkatan nilai 

mean yang semula 103,30  menjadi 129,20, sehingga terjadi peningkatan skor 

sebesar 25,9. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Paired Sample t-Test 

diperoleh nilai -ttabel>thitung>ttabel, yaitu (-2,042>-16,160 atau 16,160>2,042 ) 

dengan nilai Sig. (2-tailed) <0,05 yang berarti terdapat perbedaan antara nilai 

pretest dan posttest. Kesimpulan yang diperoleh adalah Ha diterima dan Ho 

ditolak, berarti terdapat peningkatan kecerdasan emosional melalui Wordless 

Picture Books pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Terpadu Lab Belia. Upaya 

peningkatan kecerdasan emosional pada anak usia 5-6 tahun melalui media 

Wordless Picture Books di sekolah hendaknya dibutuhkan pendampingan yang 

baik sehingga proses pembelajaran yang telah direncanakan dapat berjalan dengan 

sesuai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia mengalami perkembangan 

yang cenderung cepat, hal tersebut dibuktikan berdasarkan banyaknya jumlah 

lembaga PAUD nasional yang didirikan di beberapa daerah. Berdasarkan 

DAPODIK per 10 Juli 2017 tercatat sebanyak 196.817 data satuan pendidikan 

(sekolah) anak usia dini yang terdiri dari TK/RA, KB, TPA, dan SPS. Anak usia 

dini berada pada rentang usia 0-6 tahun yang mengalami perkembangan maupun 

pertumbuhan sangat fundamental, maka stimulasi yang tepat sangat diperlukan 

bagi perkembangan selanjutnya.  

Anak yang memiliki usia 5-6 tahun merupakan bagian dari anak usia dini 

yang berada pada rentangan usia lahir sampai 6 tahun. Secara terminologi, usia ini 

disebut sebagai anak usia pra sekolah dalam lingkup taman kanak-kanak. 

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan bahwa Taman Kanak-kanak (TK) adalah 

salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

memberikan program pendidikan dan kesejahteraan bagi anak usia 4 sampai 6 

tahun dengan mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar.   

Salah satu dunia bermain untuk anak adalah Taman Kanak-kanak (TK). 

Penerapan teknik bermain sambil belajar merupakan pendekatan pendidikan di 

TK yang tujuannya adalah menghasilkan suasana bermain dan belajar yang 

menyenangkan. Suasana tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi 
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anak untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan 

belajar secara menyenangkan. Selain itu, ada kesempatan yang lainnya seperti 

membantu anak mengenal dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. 

Usia lahir sampai 6 tahun yakni masa emas dan masa peka pada jenjang 

kehidupan manusia. Sujiono (2013) menyatakan bahwa masa peka merupakan 

masa terbentuknya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap 

menanggapi rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan 

masa tepat guna menaruh dasar seperti fisik motorik, nilai-nilai agama dan moral, 

bahasa, kognitif, seni, serta sosial dan emosional anak. 

Satuan pendidikan anak usia dini memiliki indikator pencapaian 

perkembangan anak sebagai penanda perkembangan yang spesifik dan terukur 

untuk memantau dan menilai perkembangan anak pada usia tertentu.  Gambaran 

pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak tersebut 

diklasifikasikan menjadi empat kompetensi inti yang berguna dalam meletakan 

dasar ke arah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan bagi 

peserta didik yang nantinya digunakan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan membantu pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. 

Pelaksanaan bimbingan diintegrasikan dalam proses bermain yang menyenangkan 

serta disiapkan guna memaksimalkan potensi anak. Undang-undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak Nasional pasal 28 menerangkan 

bahwa anak usia dini dapat diselesaikan melalui jalur formal, informal, dan 

nonformal.  
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Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau lainnya yang 

sederajat merupakan bentuk pedidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal. Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau lainnya 

yang sederajat merupakan bentuk pendidikan bagi anak usia dini pada jalur 

pendidikan nonformal. Sedangkan untuk jalur pendidikan informal berbentuk 

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

Salah satu tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah membantu anak didik dalam 

mengembangkan aspek sosial emosional. 

Hurlock (1978) mengemukakan bahwa hal yang sangat penting dan 

nantinya akan memberikan pengaruh pada kehidupan selanjutnya yaitu 

perkembangan emosi pada anak. Emosi merupakan luapan perasaan manusia 

terhadap apa yang sedang dialami. Umumnya usia anak-anak memiliki 

perkembangan emosi cenderung pesat, maka perlu adanya stimulasi atau 

rangsangan yang sesuai agar perkembangan emosi pada anak dapat berkembang 

secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

Perkembangan emosi anak usia dini merupakan hal penting yang akan 

menentukan kepribadian anak pada masa selanjutnya sehingga harus diperhatikan 

oleh orangtua, guru, dan masyarakat. Menurut beberapa ahli, generasi sekarang 

cenderung mulai banyak mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, misalnya 

mudah merasa kesepian dan pemurung, mudah cemas, mudah bertindak agresif, 

egosentris, dan sebagainya yang berpengaruh terhadap suasana dan kondisi yang 

kurang kondusif dalam berkegiatan di sekolah. Anak kelak akan masuk kedalam 

bagian dari kelompok sosial, di mana kelompok sosial nantinya mengharapkan 
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semua anak belajar mengendalikan emosi mereka. Selain itu, kelompok sosial 

tidak memperturutkan ledakan emosi jika usia anak sudah meningkat (Hurlock, 

1998). 

Pendidikan emosi yang diterapkan pada anak sejak dini diharapkan dapat  

membantu anak mengenal diri sendiri dan perasaannya, mengungkapkan perasaan 

kepada orang lain, serta dapat mempelajari cara orang lain bereaksi terhadap 

perasaannya yang dimunculkan. Kemampuan memberikan nama perasaan 

maupun menerima perasaan merupakan bagian dari kemampuan mengenal 

perasaan yang berkembang pada emosi anak usia dini. Anak akan belajar 

bagaimana menggunakan kedalaman perasaan dan tidak mengekspresikan secara 

berlebihan jika anak dapat menerima perasaannya pada perkembangan selanjutnya 

(Gordon dalam Moeslichatoen, 2010). Ketika anak dapat mengidentifikasi 

perasaan dengan menyebutkan nama-nama perasaan, maka anak mempunyai 

kemampuan yang baik untuk mengelompokkan perasaan serta pengambilan 

keputusan (Gottman, 2001). 

Cara utama yang digunakan untuk menghitung kecerdasan emosional dalam 

menggunakan kedalaman perasaan dikemukakan oleh (Reuven dalam Mubayidh, 

2007) yaitu dengan cara menjawab daftar pertanyaan yang diajukan berkaitan 

dengan 5 dimensi meliputi sikap atau hubungan seseorang terhadap dirinya 

sendiri, hubungan seseorang dengan orang lain, mampu beradaptasi, cara 

menyikapi kesulitan, dan emosi secara umum. Guru sebagai fasilitator serta orang 

tua di sekolah yang membantu anak dalam mengukur kecerdasan emosi anak serta 

membantu untuk mengembangkannya. Langkah awal untuk melatih dan  
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mengembangkan emosi anak adalah membantu mengenali emosi anak dengan 

cara memberikan nama-nama emosi ketika perilaku dimunculkan.  

Perkembangan emosi erat kaitannya dengan kecerdasan emosi. Anak 

memiliki perkembangan emosi yang baik maka hal tersebut menjadi tolok ukur 

keberhasilan dari bagian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi sudah dimiliki anak 

sejak anak dilahirkan di dunia (Goleman dalam Wulan, 2011). Akan tetapi, 

potensi dari kecerdasan tersebut bukanlah sesuatu yang berkembang secara 

otomatis melainkan terbentuk melalui sebuah proses pembelajaran dalam masa 

pertumbuhan. Proses pembelajaran dan masa pertumbuhan diperoleh anak dari 

berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, maupun 

pendidikan di sekolah. Namun, perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini 

lebih dipusatkan pada perkembangan otak kiri saja yaitu untuk meningkatkan 

daya pikir anak. 

Kemampuan bawah sadar anak pada otak kanan umumnya kurang terlalu 

diperhatikan. Kecerdasan berpikir diyakini oleh masyarakat sebagai bagian utama 

yang menentukan kesuksesan seseorang baik dalam pendidikan ataupun dalam 

dunia kerja. Skor IQ yang tinggi juga hampir selalu diartikan sebagai tolok ukur 

kecerdasan seseorang. Pada kenyataannya, banyak kasus orang dengan IQ di atas 

rata-rata yang tidak dapat diartikan sukses dalam menjalani hidupnya (Wulan, 

2011). 
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Penelitian (Nurita, 2012) yang berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan 

Emosional (EQ) dengan Kinerja Perawat pada Rumah Sakit Umum Pusat 

Fatmawati Jakarta Selatan” membuktikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki 

keterkaitan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Semakin tinggi tingkat 

kecerdasan emosional yang dimiliki subjek (perawat), maka semakin tinggi 

tingkat kinerjanya dan begitupun sebaliknya.  

Pendapat tersebut diperkuat Goleman (2004) yang menyatakan bahwa IQ 

mililiki pengaruh kurang lebih 20 persen bagi elemen yang menentukan 

kesuksesan hidup, dan 80 persen lainnya dipengaruhi oleh kapasitas atau 

kecakapan lain yang salah satunya adalah kecerdasan emosi.  

Kenyataan menurut data riset kesehatan dasar yang dilakukan Kementerian 

Kesehatan RI pada tahun 2013, sekitar 6 persen atau 14 juta jiwa anak yang 

memiliki usia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional (depresi 

dan kecemasan). Maka dari itu, dalam rangka menurunkan tingkat gangguan 

mental diperlukan pendidikan sejak dini dalam mengelola dan mengontrol emosi 

agar anak nantinya mampu menyelesaikan masalah secara rasional dan tanpa 

mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. 

Menurut jurnal WHO (World Health Organization) yang telah dipublish 

pada tahun 2014, lebih dari 87% kasus bunuh diri terjadi di negara berpenghasilan 

rendah, selebihnya terjadi di negara berpengahasilan tinggi. Fakta tersebut 

mendukung teori Goleman, bahwa negara berpenghasilan tinggi yang umumnya 

memiliki orang-orang dengan IQ tinggi belum semuanya dapat menjadikan 
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dirinya sukses dikehidupan, kekuatan-kekuatan lain seperti kecerdasan emosi 

menjadi faktor penentu kesuksesan.  

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa pentingnya mengontrol dan 

mengelola kecerdasan emosional pada tiap pribadi manusia. Fakta lain yang 

menunjukkan bahwa jika kecerdasan emosional tidak dipergunakan dengan 

semestinya maka akan terjadi suatu tindakan yang menyebabkan emosi tidak 

terkontrol dan terkendali. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti menjelaskan hasil 

observasi yang dilakukan di sebuah lembaga di kota Semarang. Observasi 

dilaksanakan di PAUD Terpadu Lab Belia khususnya kelompok TK B mengenai 

perilaku emosi serta masalah dimunculkan oleh anak. Kenyataan menunjukkan 

bahwa pengelolaan emosi pada anak masih belum terkendali. Contoh yang sering 

terjadi anak gaduh selama kegiatan pembelajaran berlangsung, anak ingin 

mendominasi kegiatan, anak menghindar ketika bertemu dengan orang baru, 

mengabaikan lawan bicara, menutup diri, dan sering bermain sendiri.  

Selain itu, ada anak yang selalu menceritakan setiap kejadian kepada guru 

mengenai apa saja yang perilaku dilakukan anak lain, misalnya menceritakan 

kedua temannya yang sedang bertengkar. Padahal guru sudah menyarankan 

bahwa tidak semua kejadian harus diceritakan, anak diperbolehkan dan disarankan 

untuk menjadi penengah di antara anak yang sedang bertengkar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa anak belum mampu mempengaruhi temannya agar tidak 

bertengkar. Rachman (2005) mengemukakan bahwa salah satu contoh kecakapan 

emosi tinggi pada anak adalah anak mampu mempengaruhi teman lain untuk 
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menjalin pertemanan. Contoh lain adalah anak yang sengaja atau tidak sengaja 

mengetahui makanannya jatuh di lantai dan respon yang dimunculkan oleh anak 

adalah ada yang menangis dan ada yang mengabaikan saja makanan yang jatuh 

tersebut. 

Berbagai contoh permasalahan yang terjadi di atas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku emosi anak belum terkendali dengan baik. Maka perlu adanya peran dari 

berbagai kalangan seperti orangtua, guru, lingkungan sekitar, media, dan 

sebagainya yang dapat memberikan stimulasi atau rangsangan yang diharapkan 

dapat membantu memperbaiki perilaku emosi yang dimunculkan oleh anak. 

Guru dalam hal ini menjadi peran penting dalam membantu meningkatkan 

berbagai kemampuan serta kecerdasan siswa di sekolah tidak terkecuali dalam hal 

meningkatkan kecerdasan emosi anak. Proses pembelajaran tidak terlepas dari alat 

dan media yang digunakan. Maka, media juga menjadi salah satu penunjang 

ketercapaian yang diharapkan. Guru yang kreatif serta media yang inovatif sangat 

menguntungkan guna menghasilkan suasana bermain sambil belajar yang 

menyenangkan bagi anak serta materi dapat tersampaikan dengan baik. Salah satu 

upaya yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak 

adalah dengan cara melibatkan anak secara emosional melalui media visual yang 

sesuai usia anak sebagai metode pembelajaran. 

Media visual yang dimaksud oleh peneliti adalah buku. Penggunaan buku di 

sekolah diharapkan mampu memfasilitasi proses belajar dan bermain yang 

menyenangkan bagi anak. Jika di dalam buku banyak ilustrasi gambar dan alur 

ceritanya sesuai dengan tingkat usia anak, maka buku dapat dikatakan dalam 
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kriteria buku yang layak. Ilustrasi gambar pada buku mempermudah siswa 

mengerti alur dari cerita dalam buku. Akan tetapi, kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahawa masih terdapat permasalahan mengenai koleksi buku di 

sekolah tempat observasi. Fakta tersebut misalnya penataan/display koleksi buku 

di kelas yang kurang tertata rapi. Masih ada buku-buku dengan kategori usia yang 

kurang sesuai untuk anak, seperti buku dengan judul Magelang Kembali karya 

M.K Prayitno, Pertempuran Ambarawa karya A. Soebroto, dan Panduan dan 

Modul Pendidikan Anak Usia Dini disusun oleh Departemen Pendidikan 

Nasional.  

Kurangnya intensitas waktu penggunaan buku cerita yang disediakan, 

karena penggunaan buku biasanya hanya pada awal pembelajaran di sentra 

persiapan. Kurangnya media buku yang menarik disebabkan karena warna sampul 

buku yang pudar dan cenderung gelap, kertas halaman bagian dalam 

menggunakan kertas buram, hal tersebut yang menyebabkan peserta didik lebih 

memilih bermain lego daripada membaca buku. 

Penelitian Arbie (2016) dalam judulnya “Pemanfaatan Koleksi Picture Book 

(Buku Bacaan Bergambar) di Taman Kanak-Kanak Tunas Mentari Tangerang 

Selatan menyimpulkan bahwa pemanfaatan koleksi picture books di sekolah 

memiliki kendala utama yaitu tidak ditemukan koleksi buku dengan kualitas 

kertas yang baik, kualitas gambar masih yang kurang jelas, dan ukuran buku yang 

cenderung kecil. Maka perlu adanya evaluasi untuk penyortiran dan 

memperbanyak koleksi buku bacaan bagi anak di sekolah. 
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Peneliti kali ini membahas mengenai media buku yang digunakan untuk 

proses penelitian. Media buku yang baik harus banyak melibatkan indera 

penglihatan dibandingkan dengan indera lain. Wordles picture books  merupakan 

salah satu media yang dapat digunakan ketika proses pembelajaran. Media ini 

merupakan jenis media yang menggunakan rangkaian gambar tanpa kata. 

Wordless picture books yakni media yang diharappkan dapat memberikan 

inspirasi suatu tindakan, membantu perkembangan apresiasi kultural, 

mengenalkan dan mengendalikan perilaku emosi, memberikan banyak 

pengetahuan atau hanya menciptakan kesenangan saja melalui visualisasi atau alur 

cerita. 

Wordless picture books merupakan media yang baik bagi anak-anak untuk 

mempelajari emosi. Kisah-kisah di dalam buku diharapkan dapat menolong anak 

berbicara tentang emosi. Penyajian media dengan gambar yang menarik dan 

sedikit kata sehingga mengajarkan kepada anak untuk mengenal emosi bebas 

meluapkan perasaannya melalui apa yang anak peroleh dari media tersebut. 

Melalui berbagai cerita dalam buku, anak dapat belajar mengenal emosi, baik 

emosi yang timbul dalam dirinya maupun emosi orang lain. Anak dapat  

mengungkapkan emosinya dengan benar dan mengontrolnya. Anak akan lebih 

mudah berempati kepada orang lain ketika anak sudah mampu menyampaikan 

perasaanya (Rahayu, 2010). 

Andriani (2014) menyebutkan bahwa kecerdasan emosional (emotional 

quotient) memberikan kontribusi penting dalam mencapai prestasi belajar anak 

didik di sekolah maupun setelah keluar nanti. Melalui kecerdasan yang dimiliki 
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maka anak akan mampu mengenali emosi, menata diri, menyemangati diri, 

memiliki sikap peduli dan kepekaan sosial yang baik dalam menggapai tujuan 

hidup. 

Kemampuan guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar anak di sekolah. Guru yang baik akan menggunakan 

kemampuannya memanfaatkan benda disekitarnya untuk mencapai keberhasilan 

belajar anak. Salah satu yang digunakan guru adalah media. Media juga 

merupakan alat yang paling dekat dengan anak. Adapun media yang baik akan 

menunjang keinginan yang ingin dicapai. Salah satu media tersebut adalah buku. 

Memanfaatkan buku koleksi di sekolah menjadi salah satu pokok utama dalam 

mengembangkan progam pengembangan anak usia dini. 

Buku cerita yang disediakan di sekolah umumnya dibeli di pasaran yang 

dibuat secara universal sehingga guru harus mengikuti alur serta emosi karakter 

tokoh dalam cerita. Akan lebih baik jika buku cerita dibuat sendiri oleh guru. Alur 

yang digunakan pada buku disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh 

anak, kemudian dalam penerapannya sebisa mungkin ada pemecahan masalah 

bersama antara guru dan anak mengenai konflik dalam buku. 

Tanpa adanya kalimat dalam cerita akan berdampak baik kepada anak 

misalnya anak lebih fokus pada isi cerita yang didengar, leluasa melihat gambar 

tokoh tanpa pindah posisi duduk, serta melalui buku yang berisi peristiwa atau 

kejadian yang biasa ditemui anak sehari-hari bisa menjadi cara yang paling baik 

untuk mengajarkan keterampilan emosional. Oleh sebab itu, penggunaan media 

wordless picture books diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan 
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kecerdasaan emosi anak serta memberikan pelajaran mengenai bagaimana cara 

mengendalikan emosi anak.   

Penjabaran di atas menjadi dasar bagi peneliti guna melaksanakan penelitian 

mengenai “Pengaruh Penggunaan Wordless Picture Books Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang harus dijawab 

melalui penelitian ini adalah apakah penggunaan media wordless picture books 

dapat meningkatan kecerdasan emosional pada anak usia 5-6 tahun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yakni menjawab rumusan masalah di atas 

yaitu untuk mengetahui adanya peningkatan kecerdasan emosional pada anak usia 

5-6 tahun di PAUD Terpadu Lab Belia ditinjau dari penerapan Wordless Picture 

Books. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat teoritis yaitu 

memberikan pemahaman mengenai keefektifan penggunaan Wordless Picture 

Books dalam meningkatkan keceradasan emosional pada anak usia 5-6 tahun, 

serta meningkatkan kreatifitas pendidik untuk membuat sendiri media buku serta 

memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi pendidik, dapat menjadi sumbangan pemikiran pengembangan ilmu 

yang berkaitan dengan kecerdasan emosional serta mampu memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan media pembelajaran bagi anak 5-6 

tahun. 

1.4.2.2 Bagi siswa, dapat membantu meningkatkan kecerdasan emosional serta 

mampu mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. 

1.4.2.3 Bagi mahasiswa, dapat mengetahui pengunaan media visual berupa 

wordless picture books dalam meningkatkan kecerdasan emosional pada 

anak 5-6 tahun. 

1.4.2.4 Bagi orangtua/masyarakat, sebagai masukkan agar mereka ikut 

membimbing anak-anak dan terlibat langsung dalam meningkatkan 

kecerdasan emosional melalui media Wordless Picture Books. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Hakikat Wordless Picture Books 

2.1.1 Pengertian Wordless  

Word dalam bahasa Indonesia artinya ‘kata atau perkataan’ dan kata less 

artinya ‘sedikit atau tanpa’. Kata yakni unsur bahasa yang dituliskan atau 

diucapkan yang merupakan pengaktualan kesatuan pikiran dan perasaan yang 

digunakan dalam berbahasa, sedangkan ‘tanpa’ dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI, 2008) artinya tidak dengan atau tidak ber-. Maka dapat 

disimpulkan bahwa  makna wordless atau tanpa kata adalah tidak melibatkan 

unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan dalam buku. 

Slogan “buku adalah jendela dunia” masih bisa kita dengar dan lihat 

disekeliling kita. Buku merupakan panduan, tuntunan, bacaan, dan ilmu yang 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di sepanjang masa. Kita tidak akan 

bisa membaca, menulis, dan mengerti banyak hal tanpa adanya buku (Fredian, 

2017). Salah satu penggunaan buku adalah sebagai media pembelajaran. Ada 

buku penuh dengan kata yang menjelaskan teori atau informasi, ada buku dengan 

sedikit keterangan dalam bentuk kata atau kalimat dilengkapi dengan gambar atau 

foto yang saling berkorelasi, ada juga buku dengan banyak gambar atau foto dan 

tidak ada keterangan berupa kata atau kalimat yang menjelaskan buku tersebut 

yang dalam bahasa Inggris dinamakan wordless book. 
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2.1.2  Pengertian Picture Book 

Picture dalam bahasa Indonesia artinya gambar dan book artinya buku. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gambar artinya tiruan barang (orang, 

binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibentuk melalui coretan dan 

sebagainya pada berbagai media. Buku artinya lembar kertas yang berjilid berisi 

tulisan atau kosong. Buku bacaan anak biasanya terdapat banyak gambar yang 

sering kita sebut dengan buku bergambar atau picture book. Menurut Huck (2004) 

picture book merupakan salah satu karya sastra yang memiliki fungsi untuk 

meningkatkan daya khayalan dan emosional yang dimiliki anak, dan mengajarkan 

pada anak pentingnya berorientasi kepada orang lain dan lingkungan sekitar.  

Buku bacaan bergambar atau picture book umumnya disebut buku cerita 

yang disuguhkan dengan menggunakan ilustrasi atau gambar dan teks. Gambar 

berperan penting dalam proses pengembangan literasi pada anak. Berbagai 

manfaat yang dihasilkan dari picture book dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan, yakni memberikan stimulasi pada anak untuk berpikir, 

menggunakan daya khayalnya, dan dapat memperluas hobinya. Menurut Bunanta 

(2008) picture book merupakan buku yang bersifat informasi dan tidak 

membangun cerita, bisa berdiri sendiri setiap halaman bukunya, peran atau 

penjelasan dapat berbeda asalkan gambar dan teks pada halaman tersebut sesuai. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa picture book yang 

digunakan untuk anak merupakan lembar kertas yang berjilid dan berisi coretan 

tiruan barang yang fungsi dan tujuannya adalah untuk mengembangkan literasi 

pada anak serta mengembangkan enam program pengembangan lainnya. 
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2.1.3 Pengertian Wordless Picture Books 

Mengingat perkembangan pada anak yang masih berpikir pada wujud nyata 

atau konkrit, maka peran media sangat penting dalam kegiatan pendidikan untuk 

anak usia dini. Ketika guru menyampaikan informasi atau materi perlu 

menggunakan media agar anak dapat menerima materi tersebut dengan baik dan 

harapannya terjadi perubahan perilaku seperti kemampuan terhadap hal 

pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Media merupakan alat saluran 

komunikasi (Heinich, dkk dalam Eliyawati, 2005). Istilah media dalam bahasa 

Latin yakni bentuk jamak berasal dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

“perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan menerima pesan (a 

receiver). 

Secara garis besar media merupakan manusia, materi, atau peristiwa yang 

membentuk suatu keadaan dan membina siswa memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap (Gerlach dan Ely dalam Arsyad, 2007). Menurut 

Eliyawati (2005) ada tiga jenis media yaitu visual yaitu media yang hanya dapat 

dilihat melalui indera penglihatan, audio yaitu media yang mengandung pesan 

dalam bentuk auditif yakni melalui indera pendengaran, dan audio-visual yaitu 

media pandang yang koordinasi indera penglihatan dan pendengaran. Maka dari 

itu, media Wordless Picture Books yang digunakan dalam penelitian ini termasuk 

dalam kategori media visual.  

Wordless Picture Books atau buku bergambar tanpa kata mengandung 

dialog, label, onomatopeia, dan teks yang digunakan sebagai perangkat pada awal 

dan akhir buku, simbol, dan tentu saja judul buku (Richey dan Puckett dalam 



17 
 

 
 

Gusmuliana dan Fitri, 2016). Buku bergambar tanpa kata dapat digunakan untuk 

semua kalangan berdasarkan karakteristik cerita yang berbeda. Buku bergambar 

tanpa kata merupakan buku bergambar yang memiliki keterkaitan atau saling 

berhubungan antara alur cerita dengan gambar-gambar yang disajikan, lebih 

singkatnya adalah gambar-gambar itu secara sendiri menghadirkan cerita (Huck 

dalam Nurgiyantoro, 2010).  

Buku gambar tanpa kata memuat rangkaian gambar yang menciptakan suatu 

cerita. Pembaca diharapkan merasa mudah untuk menemukan jalan cerita serta 

informasi berupa struktur pembangun cerita dari setiap detail gambar yang ada 

hanya dengan melihat gambar-gambar yang disajikan buku. Wordless picture 

books merupakan buku dengan gambar sepenuhnya (Hilman dalam Jalongo, 

2002). Kualitas terbaik wordless picture book adalah gambar yang menceritakan 

alurnya (Lukens dalam Jalongo 2002). 

 Geisert (Jalongo, 2002) menjelaskan bahwa wordless picture book juga 

termasuk kategori buku tanpa kata yang sama sekali tidak mencantumkan kalimat 

atau ceritanya. Salah satu contoh buku tersebut adalah buku cerita yang berjudul 

‘Chalk’ karya Bill Thomson. Buku tersebut berisi cerita tentang kapur warna-

warni yang ditemukan tiga anak di sekitar taman bermain. Ketika kapur 

digunakan untuk menggambar sesuatu maka akan berubah wujud menjadi nyata 

sesuai dengan keinginan. Gambar dinosaurus yang berubah wujud menjadi nyata 

membuat mereka ketakutan. Akan tetapi, wujud asli yang dihasilkan dari gambar 

dapat hilang jika terkena air. Akhirnya salah satu anak menggambar hujan, semua 

yang berubah wujud menjadi nyata menghilang dan luntur. Wordless picture 
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books memberikan beragam kejutan disetiap topik, tema, dan level kesulitan yang 

berbeda. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wordless 

picture books memanfaatkan gambar ilustrasi yang tersusun menjadi sebuah cerita 

seperti buku bergambar anak-anak atau komik, tetapi tidak ada kalimat atau 

keterangan di setiap halaman. Gambar yang memuat alur cerita disajikan secara 

berurutan untuk menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi. Siswa dapat 

menggunakan gambar yang ada sebagai sarana untuk memperluas ide dan 

mengkreasikan kalimat, karena tidak ada tuntutan harus sesuai teks utuh dari 

pengarang ketika siswa mengembangkan cerita.  

 

2.1.4  Karakteristik Wordless Picture Books 

Buku bergambar tanpa kata (wordless picture book) merupakan buku untuk 

mempresentasikan suatu cerita dengan ilustrasi saja. Alur cerita dipaparkan secara 

jelas dan berututan melalui gambar yang saling berkaitan dari halaman satu ke 

halaman selanjutnya. Buku bergambar tanpa kata merupakan salah satu buku 

cerita untuk anak yang termasuk jenis buku yang digemari. Akan tetapi, tidak 

setiap buku cerita sesuai dibaca oleh anak. Orang tua perluharus memahami 

berbagai karakteristik di setiap buku cerita.  

Karakteristik buku cerita menurut Nugraha (2017) adalah sebagai berikut: 

2.1.4.1  Memiliki banyak warna 

Buku cerita yang penuh dengan warna akan meningkatkan perkembangan 

otak anak. Ketika mendengarkan cerita sambil menatap gambar yang penuh 
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warna, secara otomatis otak anak akan terstimulasi. Variasi warna pada buku 

sangat menarik perhatian anak dan tida ada batasan gender untuk warna. 

2.1.4.2 Alur cerita yang sederhana 

Alur cerita yang pendek dan sederhana perlu dipahami oleh orangtua, 

karena konsentrasi yang dimiliki anak masih pendek. Maka dari itu, cerita yang 

sederhana diharapkan dapat membuat anak berkhayal tanpa bosan. Orang tua 

dapat membawa anak bermain peran atau mendiskusikan kembali apa yang 

dilakukan tokoh dalam cerita.  

2.1.4.3 Buku didominasi gambar 

Ciri penting dari buku cerita yang baik untuk anak adalah gambar yang 

banyak dan bervariasi. Orang tua penting untuk membaca terlebih dahulu setiap 

buku cerita yang akan diberikan kepada anak agar dapat memilah buku dengan 

gambar yang layak untuk dibaca anak. 

2.1.4.4 Buku kuat dan tidak mudah robek 

Standar buku bagi anak adalah bahan buku yang harus kuat dan tidak mudah 

rusak atau robek. Anak masih mengalami perkembangan motorik dan rasa ingin 

tahu yang besar, maka kualitas kertas dalam buku cerita perlu diperhatikan. 

2.1.4.5 Buku mudah dibawa 

Buku cerita yang mudah dibawa karena ringan dapat memberikan 

kesempatan bagi anak untuk membaca kembali buku di mana saja. 

2.1.4.6 Menggunakan kata positif 

Anak dapat mengambil kesimpulan yang salah pada cerita ketika 

penggunaan kata dalam buku berkonotasi negatif. Hal ini dapat membuat anak 
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menentukan pilihan arti sendiri. Maka ada baiknya menggunakan kata positif saja 

dan dampingi anak ketika membaca. 

2.1.4.7 Kosakata baru 

Kosakata yang banya dalam buku cerita memungkinkan dalam membantu 

kemampuan anak dalam berkomunikasi. Maka, perlu untuk mengindari kata atau 

bahasa yang tidak baku ketika pemberian buku. 

2.1.4.8 Alur cerita berkaitan dengan kehidupan anak 

Buku tentang kisah kehidupan harus memiliki keterkaitan dengan tokoh 

seusia anak agar dapat membantu anak memahami diri dan lingkungan sekitar. 

2.1.4.9 Cerita mengandung pengajaran yang positif 

Semangat yang positif sangat dibutuhkan oleh anak, maka berilah buku 

cerita yang akhir ceritanya berujung dengan baik, misalnya akhir yang damai, 

suka cita, gembira, dan sebagainya. 

Selain kesembilan karakteristik tersebut di atas, masih ada karakteristik lain 

pada buku cerita yang harus dicermati sebelum proses pembuatan buku cerita, 

yaitu pemilihan ukuran kertas. Ukuran kertas pada buku disesuaikan dengan usia 

anak, semakin rendah usia anak maka semakin besar ukuran kertas yang 

dibutuhkan. Trapani (2013) mengemukakan bahwa setiap buku memiliki ukuran 

yang berbeda, tetapi sebagian besar berada dalam rata-rata 8x10xinch atau 

20,32x25,4xcm. Kesimpulannya adalah semakin besar media buku maka semakin 

mudah pula bagi anak untuk melihat secara leluasa ilustrasi gambarnya. 
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Temean (2012) mengkategorikan karakteristik dari buku bergambar tanpa 

kata (wordless picture books) sebagai berikut: 

a. Cerita mudah dipahami jika berurutan. 

b. Cerita nyata dari awal, tengah, dan akhir. 

c. Menceritakan pengalaman yang umum. 

d. Setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda dalam satu buku. 

e. Ada panduan cerita tetapi memungkinkan pembaca untuk menciptakan narasi 

mereka sendiri. 

f. Cerita yang menarik dan tidak ada batasannya. 

g. Perpindahan tiap halaman yang menarik. 

h. Setiap orang dapat membaca dengan berbagai bahasa. 

i. Karakter yang ditunjukkan jelas. 

j. Cerita penuh dengan emosi. 

k. Cerita harus seakan-akan penuh tantangan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa buku 

bergambar tanpa kata memiliki karakteristik antara lain cerita harus menarik, 

disesuaikan dengan usia anak, karakter yang jelas, dan terdapat emosi serta 

tantangan. 

 

2.1.5  Eksistensi Wordless Picture Books dalam Dunia Pendidikan 

Berkembangnya teknologi penyebaran wordless picture books merasuk 

kedalam dimensi kehidupan, mulai dari dunia hiburan sampai ke dunia 

pendidikan. Sarana yang ampuh dalam pennyebaran wordless picture books 

adalah percetakan buku, televisi, koran, dan bentuk visual lainnya. Dalam dunia 
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pendidikan, wordless picture books diyakini dapat membantu proses belajar 

mengajar. Pemikiran yang berangkat dari kenyataan yang nyata bahwa anak-anak 

lebih suka pada buku cerita dan mereka mempunyai kemampuan yang berbeda 

dalam memaknakan suatu cerita. Kemampuan ini yang menjadi titik tolak 

pengetahuan dan perkembangan bahasa pada anak. Maka dari itu, selain sebagai 

pentransfer ilmu tugas guru adalah sebagai pemandu, penyemangat, bahkan ikut 

menjadi teman bagi anak-anak di dunianya (Ayu, 2014). 

Perlu disayangkan bahwa wordless picture books kadang lepas kendali 

ketika mengkaji alur cerita maupun dari segi gambar, yang menyebabkan  cerita 

maupun dalam segi gambar-gambar, sehingga isinya keluar jauh dari batasan 

norma agama, sosial, maupun nilai-nilai pendidikan. Selain tidak adanya program 

pemerintah untuk memasukkan cerita bergambar sebagai bahan pengajaran juga 

belum ada penulis Indonesia yang memposisikan diri menyelamu dunia wordless 

picture books. Keadaan tersebut memiliki dampak pada kehidupan atau mental 

anak-anak Indonesia yang jauh dari nilai-nilai nasionalisme.  

Menciptakan wordless picture books agaknya sulit, tetapi akan lebih sulit 

memulihkan semangat anak-anak Indonesia yang terlampau jauh dari budayanya 

dari tanah air Indonesia. Menanggapi hal tersebut, yang perlu dilakukan pertama 

kali adalah memunculkan suasana yang saling mempengaruhi dan memberikan 

keuntungan bagi semua elemen bangsa, mmisalnya pemerintah menaruh perhatian 

kepada seniman, seniman atau penulis buku menggubris peserta didik dan 

masyarakat, serta peserta didik dan masyarakat memperhatikan bangsa dan 

negara. 
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2.2 Hakikat Kecerdasan Emosional 

Tinjauan kecerdasan emosi mengemukakan perihal arti kecerdasan, arti 

emosi, pengertian kecerdasan emosional, dan aspek-aspek kecerdasan emosional. 

Tujuannya tidak lain adalah guna mencari tahu sampai dimana perkembangan 

emosi subjek ketika disandingkan dengan perkembangan emosi secara normal. 

2.2.1 Pengertian Kecerdasan 

Kecerdasan didefinisikan bermacam-macam. Kecerdasan atau yang biasa 

disebut quotient atau inteligensi merupakan dua kata yang masih digunakan untuk 

kata kecerdasan. Kecerdasan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia 

lahir sudah dibekali kecerdasan, tinggal bagaimana mereka mengelola dan 

menggunakan kecerdasan tersebut. 

Menurut Gardner (Efendi, 2005) mengemukakan bahwa kecerdasan 

merupakan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan membuat sesuatu yang 

bermanfaat bagi budaya tertentu. Bizan mengimbuhkan bahwa terdapat 10 

kecerdasan yaitu, kecerdasan pribadi, kecerdasan sosial, kecerdasan jasmani, 

kecerdasan rohani, kecerdasan seksual, kecerdasan numerik, kecerdasan verbal, 

dan kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan menurut Hastuti (2007) yaitu hadiah dari Tuhan kepada setiap 

manusia, dimana hadiah ini dapat mengaktifkan seluruh fondasi kehidupan di 

dunia dan kesuksesan yang dialami selama ini. Selain itu, kecerdasan adalah 

kekuatan yang ada pada diri seseorang yang sifatnya dapat berubah, tumbuh, dan 

berkembang. 
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Membentangkan sebuah tes kecerdasan dibutuhkan mekanisme kompleks 

pikiran dan mengukur individu secara mendalam, maksudnya bahwasan dilihat 

dari sisi intelektual verbal dan logika di mana setiap pribadi memiliki taraf dan 

daya tampung atau ukuran yang berbeda mengenai kecerdasan (Benet dalam 

Sokolova, 2008). 

Stermberg (Sokolova, 2008) membagi kecerdasan menjadi tiga, antara lain: 

a. Kecerdasan kreatif yaitu keahlian untuk mendapatkan dan menyusun ide dan 

pemecahan dari suatu masalah. 

b. Kcerdasan analisis yaitu keahlian ketika sadat untuk mengetahui dan 

menyelesaikan masalah, menyusun strategi dan menyampaikan informasi. 

c. Kecerdasan praktis digunakan untuk mengatasi perubahan. 

Hal ini selaras dengan pendapat Gardner (Musfiroh, 2005) bahwa 

kecerdasan merupakan keahlian dalam memecahkan masalah yang dialami 

dikehidupan nyata, memecahkan masalah-masalah, dan keahlian dalam 

menghasilkan sesuatu. Selain itu Gardner (Widayati dan Widiyati, 2008) 

mengemukakan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang sering disebut dengan 

Multiple Intelligence atau umum dikenal dengan kecerdasan majemuk, yaitu: 

a. Kecerdasan Logis-Matematis yaitu kecerdasan yang erat hubungannya 

dengan kemampuan menganalisis angka dan logika, seperti, 

mengelompokkan bangun dan berhitung. 

b. Kecerdasan Intrapersonal yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan 

perasaan hidup, rentang emosi untuk mengerti dan mengarahkan perilaku, 

kebiasaan, mandiri, rasa ingin tahu, loyalitas. 
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c. Kecerdasan Interpersonal yaitu kecerdasan untuk mengerti dan bekerjasama 

dengan orang lain, seperti berteman, tukar pikiran, kerjasama, negosiasi. 

Kecerdasan ini melibatkan kecerdasan untuk memahami perasaan orang lain, 

mengorgnisasi, mengenali, bergaul, dan membaca pikiran. 

d. Kecerdasn Spiritual yaitu kecerdasan yang erat kaitannya dengan seremoni 

agama, kasih sayang, damai sejahtera, dan refleksi diri. 

e. Kecerdasan Bahasa yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kata-kata, 

lisan, berbicara, membaca, mencoret, dan tulisan. 

f. Kecerdasan Naturalis yaitu kecerdasan mengetahui dan mengelompokkan 

flora, fauna dalam lingkungannya, berhubungan juga dengan kekaguman 

pada benda alam, berkegiatan di alam, jalan pagi, melihat bintang, dan wisata 

alam. 

g. Kecerdasan Visual-Spasial yaitu kecerdasan untuk mengerti warna, ruang, 

dan arah, berkhayal, membuat cerita, menlukis, bemain balok. 

h. Kecerdasan Kinestetik yaitu kecerdasan untuk menggerakkan seluruh anggota 

badan guna meluapkan ide dan perasaan, contohnya menari, bermain bola, 

salto, dan sebagainya. Kecerdasan ini mencakup kemampuan fisik yang 

khusus seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, 

kelemturan, kecepatan dan keakuratan menangkap stimulus, sentuhan dan 

tekstur. 

i. Kecerdasan Musikal yaitu kecerdasan mengerti bunyi-bunyi, 

mengklasifikasikan, mengubah dan meluapkan diri melalui bunyi-bunyi atau 

suara benda yang memiliki nada dan irama, seperti, mendengarkan musik, 
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menyanyi, berpuisi. Kecerdasan ini mencakup kepekaan pada irama, melodi, 

dan warna suara. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pengertian di atas adalah 

kecerdasan yaitu titipan dari Tuhan sejak manusia itu dilahirkan meliputi 

kemampuan berpikir, menyusun, menghasilkan ide-ide baru guna menyelesaikan 

berbagai persoalan dan untuk memahami lingkungan sekitar, dan jenis kecerdasan 

lebih dari satu yang berpotensi mempengaruhi kehidupan manusia. 

 

2.2.2 Pengertian Emosi 

Salah satu sebutan yang sering kita dengar baik dalam konteks pendidikan 

maupun percakapan umum adalah emosi. Istilah emosi dalam kaitan yang lebih 

spesifik bersinggungan dengan perasaan yang intens seperti perasaan senang, 

marah, takut, dan lainnya yang ditujukan kepada seseorang. Salah satu elemen 

penting dalam kehidupan manusia adalah emosi yang digunakan sebagai 

penyemangat perilaku yang dapat memberikan dampak baik atau buruk jka tidak 

dikelola dengan baik. 

Emosi diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu emosi positif dan emosi 

negatif. Contoh emosi positif antara lain perasaan senang, bersemangat atau rasa 

ingin tahu yang tinggu sehingga dapat berpengaruh pada konsentrasi aktifitas 

belajar siswa. Contoh emosi negatif antara lain tidak senang, kecewa, tidak 

bergairah, maka proses belajar akan mengalami kendala seperti perhatiannya 

menyebar kemana-mana akibatnya anak merasakan kegagalan dalam belajar 

(Rahma, 2017). 
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Kata emosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya luapan yang 

berkembang dan surut dalam waktu singkat, sedangkan emosional perihal emosi 

berarti emosional yang menyentuh perasaan yang mengharukan. Gaya yang khas 

dalam menangani dan mengatasi emosi cenderung dianut oleh kebanyakan orang, 

adalah sadar diri, tenggelam dalam permasalahan, dan pasrah. Maka, penting bagi 

setiap individu memiliki kecerdasan emosional untuk menjadikan hidup lebih 

bermakna dan bermanfaat (Mayer dalam Goleman, 2007). 

Menurut Muhammad (2011) menjabarkan bahwa kata emosi secara bahasa 

berasal dari bahasa Perancis yaitu emotion asal kata emouvoir yang memiliki arti 

‘kegembiraan’. Jika menurut bahasa Latin emovere, dari e-(varian eks) yang 

berarti ‘luar’ dan movere yang berarti ‘bergerak’. Para ahli meyakini bahwa emosi 

lebih mudah berlalu dibanding dengan keadaan hati. 

Istilah lain tentang emosi dikemukakan oleh Goleman (Khodijah, 2014) 

bahwa emosi berfokus pada ‘a feeling and its distinctive thought, phsycological 

and biological states, and range of propencities to act’. Kalimat tersebut 

mempunyai arti bahwa emosi adalah sebuah keadaan dan anggapan yang unik, 

kondisi psikologis dan biologis, dan banyak yang menjurus untuk berperilaku. 

Maksud dari pengertian di atas adalah emosi sebagai suatu kondisi terkait 

perasaan pribadi, umumnya disimbolkan melalui eksprei muka dan anggota tubuh, 

dan mempunyai karakter yang meningkatkan atau penuh energi, dan semangat. 

Kesimpulan dari pengertian-pengertiaan tersebut diatas adalah emosi 

merupaakan sebuah kondisi di mana perasaan yang unik atau berbeda dengan 

lainnya, yang mengikutsertakan  gabungan antara gejolak psikologis dan tindakan 
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yang dimunculkan. Emosi mempunyai koherensi antara perilaku, kognisi, dan 

fisiologis. Emosi secara fisiologis memmiliki salah satu item dari sistem limbik, 

yakni otak kecil di bawah tulang tengkorak, di atas tulang belakang.  Tiga 

kegunaan dari sistem tersebut yaitu mengelola emosi, seksualitas, dan inti-inti 

kenikmatan yang sangat penting guna perkembangan otak (Muhammad, 2011). 

Selain itu, kognisi juga berkontribusi dalam proses belajar mengenai 

bagaimana mengetahui, memahami dam meluapkan emosi. Seseorang yang 

bertindak disebabkan oleh dorongan sesorang dalam bertindak kadang bergantung 

pada emosi yang diperoleh saat itu. Pengertian serupa sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Durand & Barlow (2006) mengenai tumpang tindih antara 

emosi dan perilaku, dimensi kognitif emosi, dan fisiologis emosi pada bagan 

dibawah ini: 

Gambar 2.1. 

Durand & Barlow (2006) Tiga Bagian Emosi 

Emosi dan Perilaku: 

a. Contoh dasar tindakan 

atau perilaku (berdiam 

diri, lari, mendekat, dan 

menyerang) 

b. Tindakan emosi adalah 

suatu alat berinteraksi 

 

Dimensi Kognitif Emosi: 

a. Penilaian, atribusi, dan 

cara-cara lain untuk 

memproses dunia di 

sekitar anda yang 

bersifat mendasar bagi 

pengalaman emosi. 

Fisiologis Emosi: 

a. Emosi adalah fungsi otak yang 

(pada umumnya) melibbatkan 

daerah-daerah yang lebuh 

primitif dalam otak  

b. Hubungan langsung antara 

wilayah-wilayah ini dengan 

indera penglihatan yang 

memungkinkan cara kognitif 

yang lebih 
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Pengertian di atas juga didukung oleh Lucas, dkk (Mashar, 2011) yang 

mengemukakan bahwa emosi mempunyai elemen ekspresi emosi yang mudah 

diketahui oleh orang lain. Kesimpulannya adalah ketika pengungkapan emosi 

menimbulkan ekspresi dalam wujud tindakan yang dapat dilihat. 

Tindakan yang dimuncullkan tidak hanya berupa gerak tubuh kasat mata 

tapi juga perubahan fisiologis sejalan dengan emosi yang dialami, secara singkat 

proses dari kemunculan emosi erat kaitannya dengan fisiologis dan kognitif. 

 

2.2.3  Pengertian Kecerdasan Emosional 

Otak emosional berada di dalam sistem limbik di mana limbik tumbuh 

berkembang lebih awal dari cortex cerebri yang mengartikan bahwa pada awalnya 

komponen otak yang pertama muncul yaitu sistem limbik. Sistem limbik memiliki 

fungsi sebagai pengatur emosi di mana penalaran emosional sebelum penalaran 

nasional merupakan awal dari perkembangan otak manusia (Suyadi, 2014). 

Lingkungan, dinamis, dan dapat berubah-ubah sangat mempengaruhi kecerdasan 

emosional. Maka dari itu, faktor lingkungan yang mendukung sangat 

menguntungkan bagi anak dalam membangun kecerdasan emosional. Lebih lanjut 

Goleman (2003) menjabarkan mengenai pengertian kecerdasan emosional yakni 

kecakapan lebih pada setiap manusia dalam menyemangati diri (memotivasi), 

kekuatan dalam melawan kekecewaan, mengontrol emosi dan menunda kepuasan, 

dan mengelola situasi jiwa agar seseorang mampu memposisikan emosinya pada 

ukuran yang tepat, mengklasifikasikan kepuasan, dan mengelola kepuasan hati. 

Kecerdasan emosional merupakan potensi yang dibawa manusia sejak lahir, 

bahkan sebelum manusia itu membaca dan menulis (Mubayidh, 2007). Salovey 
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dan Mayor mendefinisikan lebih lanjut mengenai kesejajaran antara kecerdasan 

emosional dengan kecerdasan sosial. Kesejajaran yang erat kaitannya dengan 

kemampuan seseorang dalam mengamati emosi baik emosi dalam diri maupun 

emosi yang dimunculkan orang lain, di mana kemampuan tersebut memiliki 

fungsi sebagai pemandu pola pikir dan tindakannya. 

Kecerdasan emosional dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai 

kemampuan untuk menggunakan informasi emosional dalam cara yang 

konstruktif (Bar-on dan Parker dalam Stoica dan Roco, 2011). Selain itu, unsur-

unsur yang ada dalam kecerdasan emosional perlu dikembangkan pada tahun-

tahun pertama kehidupan anak dan kapasitasnya terus berkembang sepanjang 

masa pendidikan sekolah (Brazelton dalam Turculet dan Tulbure, 2014). 

Keterangan-keterangan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan diri dalam memahami emosi dalam 

diri dan emosi yang dimunculkan oleh orang lain. Kecerdasan emosi juga 

dimaknai sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri terhadap situasi 

dalam kehidupan. 

Kecerdasan emosional umumnnya dikelompokkan menjadi dua macam 

kecerdasan yakni kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal 

1. Kecerdasan Intrapersonal 

Amstrong (Sujiono, dkk. 2010) menjabarkan bahwa kecerdasan 

intrapersonal merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir secara reflektif, 

yakni berlandaskan pada perasaan dan proses gagasan dalam diri. 
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Kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan seseorang dalam memahami 

dan mengontrol emosinya (self control) serta kemampuan dalam menguasai diri 

sendiri (self image). 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

menguasai diri sendiri, mengerti dan menontrol emosi pada diri kemudian 

mempertanggungjawabkan apa yang dimunculkan dari dalam diri. 

Anak usia 5 tahun mulai mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada 

diri mereka, seperti ciri-ciri yang dikemukakan Brewer (Musfiroh, 2005) antara 

lain: 

a) Menandai dan mengekspresikan perasaan. 

b) Lebih dapat mengontrol agresivitas. 

c) Dapat menunjukkan rasa humor melalui lelucon. 

d) Belajar dari kesalahan. 

e) Mengembangkan kesadaran. 

f) Menampakkan pemusatan jika dipisah dari orangtuanya. 

g) Tidak pernah mau mengalah. 

h) Cenderung posesif. 

2. Kecerdasan Interpersonal 

Menurut Amstrong (Sujiono, dkk. 2010), kecerdasan interpersonal yaitu 

berpikir melalui berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain. Kecerdasan 

interpersonal yaitu upaya manusia mengelola perasaan, keadaan hati, keinginan, 

dan karakter orang lain (Widayati dan Widijati, 2008). 
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Setiap individu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda, tidak 

terkecuali dengan sikap dan kecakapan dalam kecakapan berkomunikasi dengan 

orang lain. Brewer (Musfiroh, 2005) menjabarkan tanda-tanda bahwa anak mulai 

atau sudah memperlihatkan kecerdasan interpesonal, antara lain: 

a) Mengungkapkan gagasan-gagasan terkait tugas perempuan dan laki-laki 

secara kaku. 

b) Memiliki sahabat dalam waktu sebentar. 

c) Perkelahian umum timbul tapi kemarahan berlangsung cepat selesai. 

d) Belajar berbagi dan mengambil giliran. 

e) Senang berpartisipasi pada tugas-tugas sekolah. 

Kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal pada  dasarnya 

mempunyai kemiripan yakni terkait mengenal dan menguasai atau mengontrol 

emosi. Kecerdasan emosional merupakan aspek yang harus dibangun pada diri 

tiap anak karena mempunyai tugas penting untuk menyukseskan anak dimasa 

selanjutnya.  Beberapa peneliti menemukan bahwa kecerdasan emosional sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan hidup dibandingkan dengan kecerdasan 

intelektual. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh penelitian diperkuat Goleman 

(2004) yang menyatakan bahwa kecerdasan intelektual menyokong kira-kira 20 

persen dalam menentukan kesuksesan hidup, dan 80 persen sisanya dipengaruhi 

oleh kemampuan-kemampuan lain yang diantaranya adalah kecerdasan 

emosional.   
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2.2.4 Aspek-aspek Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi yaitu suatu kemampuan tiap insan manusia untuk 

memahami dan mengontrol perasaan dalam diri, mampu memahami perasaan 

orang lain, memotivasi diri dan orang lain, dan cakap dalam membangun 

kerjasama dengan orang lain dalam kondisi apapun. Menurut Shapiro (2001) 

terdapat poin-poin penting sebagai ukuran penentu kecerdasan emosional, antara 

lain: 

a) Peduli dengan orang lain, 

b) Mengutarakan dan mengenali perasaan, 

c) Mengontrol amarah, 

d) Tidak bergantung pada orang lain, 

e) Kemampuan beradaptasi pada lingkungan, 

f) Dikagumi, 

g) Kemampuan  

h) Kegigihan, 

i) Loyalitas, 

j) Kekariban, 

k) Sikap segan. 

Sedangkan menurut Goleman (2003) pembentukan kecerdasan emosi 

diklasifikasikan menjadi dari 5 wilayah atau aspek utama yang dimiliki setiap 

manusia, yakni kesadaran akan diri, pembenahan atau pengaturan diri, motivasi, 

peduli orang lain atau empati, dan keterampilan atau kecakapan sosial. 
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a) Kesadaran Diri 

Memahami emosi pribadi ketika perasaan itu ditampilkan merupakan salah 

satu dasar dari kecerdasan emosi. Kemampuan dalam mengetahui perasaan 

pribadi membentuk orang berada di atas kekuasaan emosi. Ketika seseorang 

mempunyai kepercayaan lebih atas perasaan pribadi, maka akan muncul 

kemampuan dalam menyelesaikan persoalan dan merancang pertimbangan-

pertimbangan yang sifatnya pribadi. Tiga kemampuan yang merupakan tanda-

tanda mengetahui emosi dalam diri (kesadaran diri), antara lain: 

(1) Mengetahui dan mengalami emosi pribadi. 

(2) Menguasai sebab timbulnya perasaan. 

(3) Mengetahui bedanya perasaan dan perilaku. 

b) Pengaturan Diri 

Seseorang tentu menghadapi kemajuan emosi denan berkembangnya 

kemampuan untuk mengontrol atau mengatur emosinya. Ketika seseorang mampu 

mengatur emosi, maka diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan pergantian 

perasaan baik yang bersifat positif maupun negatif. Menangani emosi seperti ini 

berpengaruh positif terhadap pengaktualan peran, kritis terhadap kata hati dan 

mampu menunda kenikmatan sebelum sasaran itu dididapatkan, bangkit dari 

tuntutan emosi. Ada delapan kemampuan utama yang merupakan ciri-ciri 

mengelola emosi (pengaturan diri), yaitu: 

(1) Penerimaan terhadap kegagalan dan pengontrolan amarah. 

(2) Sedikit cemoohan verbal, pertengkaran, dan hambatan di ruang kelas. 

(3) Kepiawaian dalam mencurahkan amarah tanpa bertengkar. 
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(4) Tindakan agresif atau mengacaukan diri sendiri semakin menurun. 

(5) Perasaan yang cenderung positif terkait diri sendiri, sekolah, dan lingkungan 

keluarga. 

(6) Kecakapan dalam mengurus kedamaian jiwa. 

(7) Kehampaan dan kegelisahan ketika bergaul yang semakin menurun. 

c) Motivasi 

Motivasi diri berkaitan dengan mengatur emosi, memfokuskan perhatian 

pada perasaan yang positif dan menepikan perasaan negatif. Seseorang yang 

cerdas emosinya cenderung memacu rasa semangat dan kepercayaan dalam diri 

dan mematahkan perasaan susah hati, kemuraman, keputusasaan, dan sebagainya 

yang akan memperlambat kegiatan. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan 

orang lain dikelompokkan menjadi empat keterampilan, yaitu: 

(1) Lebih bertanggungjawab. 

(2) Memfokuskan dan meletakkan perhatian pada tugas yang dikerjakan. 

(3) Menguasai diri. 

(4) Prestasi meningkat melalui berbagai kegiatan. 

d) Empati 

Menyadari emosi dan perasaan orang lain di sekeliling harus dilengkapi 

dengan mengontrol emosi pribadi. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk sosial 

harus memiliki keterampilan dalam bergaul. Seseorang yang memiliki kecerdasan 

emosi tinggi umumnya mampu merasakan, memahami, dan mendistribusikan 

reaksi yang tepat pada emosi yang dialami oleh orang lain di sekelilingnya. Ciri-

ciri dari empati meliputi: 
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(1) Menerima perspektif orang lain. 

(2) Memperbaiki empati dan peka terhadap perasaan yang dimunculkan orang 

lain. 

(3) Mengindahkan orang lain. 

e) Keterampilan Sosial 

Penanganan emosi yang tepat ketika berinteraksi dengan orang lain dan 

dengan akurat membaca situasi dan jaringan sosial, berkomunikasi dengan lancar, 

memakai kecakapan-kecakapan ini dalam mempengaruhi dan keterampilan-

keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan 

membimbing, berunding dan memecahkan persengketaan, dan untuk bekerjasama 

dalam kelompok. Ciri umum dari keterampilan sosial, yaitu: 

(1) Meningkatkan kemampuan menganalisis dan memahami hubungan-

hubungan. 

(2) Mampu memecahkan persengketaan dan bernegosiasi. 

(3) Mampu menyelesaikan masalah yang muncuk dalam suatu hubungan. 

(4) Cakap dan piawai dalam berinteraksi. 

(5) Mampu bergaul. 

(6) Dikagumi teman sebayanya. 

(7) Meletakkan perhatian dan bertenggang rasa. 

(8) Mementingkan keterampilan sosial dan setara dalam komunitas. 

(9) Berbagi rasa, bekerjasama, dan sering membantu. 

(10) Demokratis. 
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Teori menurut Salovey (Goleman, 2002) yang memposisikan kecerdasan 

pribadi Gardner dalam pengertian dasar mengenai kecerdasan emosional yang 

dicetuskan dan memperluas lima kemampuan utama, yakni: 

a. Mengetahui Emosi Diri 

Mengetahui emosi pribadi yaitu kemampuan dalam mengetahui suatu 

perasaan yang berlangsung. Para ahli psikologi mengemukakan bahwa 

kemampuan ini merupakan dari kecerdasan diri sebagai metamood, yaitu 

kesadaran seseorang mengenai emosinya 

b. Mengelola Emosi 

Kemampuan badi dalam mengatasi perasaan agar dapat terburai dengan 

tepat dan sepadan, sehingga tercapai keseimbangan pribadi. Kunci menuju 

kesejahteraan emosi adalah menjaga agar emosi yang mengacaukan tetap teratasi. 

kemampuan ini terdiri dari kemampuan menghibur diri, menggugurkan 

kekhawatiran, keterputusasaan atau ketersinggungan dan akibat dampak-dampak 

yang dimunculkan dan kemampuan untuk bangun dari perasaan yang mengekang. 

c. Menyemangati atau Memotivasi Diri 

Prestasi dilewati dengan dimilikinya motivasi dalam diri, yang artinya adalah 

mempunyai kegigihan dalam menahan diri terhadap kepuasan dan mengontrol 

dorongan hati, serta memiliki perasaan yang positif yaitu antusianisme, gairah 

positif, dan kepercayaan diri. 

d. Mengenali atau Memahami Emosi Orang Lain 

Empati merupakan sebutan lain dari kemampuan mengenali emosi orang 

lain. Kemampuan menangkap indikasi sosial yang terpendam yang menujukkan 
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apa saja yang diperlukan orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan dapat 

mengindahkan orang lain. 

e. Membina Hubungan 

Kecakapan yang mendukung reputasi dan kepemimpinan antar pribadi 

merupakan kemampuan dalam membina hubungan. Kecakapan dalam berinteraksi 

yaitu kemampuan dasar dalam menyukseskan hubungan yang dibina. Selain sukar 

dalam memperoleh apa yang diharapkan, individu juga akan sukar mengerti 

harapan atau cita-cita orang lain. Kesimpulannya adalah kesuksesan dalam bidang 

apa saja dapat diperoleh ketika orang-orang pandai dalam kecakapan membina 

hubungan. 

Berdasarkan aspek yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

aspek-aspek kecerdasan emosional meliputi mengenali emosi diri, kemampuan 

mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, mengenali atau 

memahami emosi orang lain, serta kemampuan menjali hubungan di mana 

kecerdasan emosional anak mampu ditingkatkan dari aspek tersebut dengan 

langkah dan metode yang tepat. 

 

2.3  Karakteristik Perkembangan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun 

Berdasarkan batasan usia dalam penelitian ini yaitu anak usia 5-6 tahun. 

Karekteristik perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun berdasarkan 

indikator pencapaian perkembangan anak dalam Permendikbud nomor 146 tahun 

2014  adalah sebagai berikut: 

a) Bertindak sopan dan peduli baik lewat perkataan dan perbuatan secara 

langsung, 
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b) Mau menolong orang lain (orang tua, pendidik, dan teman), 

c) Menyelesaikan sendiri persoalan yang sederhana yang sedang dialami, 

d) Menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan, 

e) Membuat dan mengikuti aturan, 

f) Mampu mengungkapkan keinginan, pendapat, dan perasaan yang sedang 

dialami, 

g) Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, 

h) Mampu menentukan pilihan sesuai dengan keinginan diri, 

i) Menghargai karya orang lain. 

Keterampilan mengendalikan emosi memiliki beberapa fase di setiap 

tingkatan capaian umur. Anak mulai belajar mengembangkan beberapa kecakapan 

sosial pada periode ini, untuk pertama kalinya anak dapat mengerti bahwa suatu 

kejadian dapat menyebabkan reaksi emosional yang berbeda pada setiap orang 

(Mubayidh, 2007). Kemampuan pemahaman diri sendiri mulai meningkat, 

kemampuan berpikir, masa, hubungan sosial, dan juga bahasa. Hurlock  (1978) 

ciri khas penampilan emosi adalah sebagai berikut: 

a. Emosi yang kuat 

Anak usia muda dan anak pra remaja sering berinteraksi menggunakan 

emosi yang kuat terkait sesuatu yang tampak biasa untuk orang dewasa. 

b. Emosi sering tampak 

Anak-anak sering memperhatikan emosi mereka meningkat dan yang 

mereka alami yakni letupan emosional sering berimbas hukuman, dan 



40 
 

 
 

menyelerasakan diri terhadap kondisi yang mengaktifkan emosi merupakan cara 

belajar anak-anak.  

c. Emosi bersifat sementara 

Tiga faktor yang mengakibatkan transisi emosi terjadi pada anak antara lain 

berbenah sistem emosi yang tersembunyi melalui ekspresi yang jujur, kurang 

sempurna kesadaran mengenai kondisi yang disebabkan karena 

ketidaksempurnaan berpikir dan ilmu yang minimalis, dan rentan perhatian yang 

cenderung singkat sehingga tidak terlalu sulit dialihkan. 

d. Reaksi menunjukkan individualitas 

Perilaku yang mengiringi macam-macam emosi yang semakin individualis 

disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor belajar. Sebagai contoh rekasi anak 

satu dengan yang kain akan berbeda ketika mereka merasakan ketakutan terhadap 

sesuatu. 

e. Emosi beralih kekuatannya 

Perubahan emosi yang terlalu kuat menjadi menyusut dan emosi yang 

tadinya lemah menjadi kuat dialami oleh anak pada usia tertentu. Pertukaran 

dorongan, perkembangan berpikir, serta peralihan kegemaran dan nilai 

diakibatkan variasi di atas. 

f. Emosi diketahui dari gejala perilaku 

Anak-anak terkadang menyembunyikan emosi saat itu juga, misalnya 

melalui kegelisahan, melamun, gugup, dan sebagainya. 
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Faktor belajar dan faktor pematangan saling berkaitan untuk mempengaruhi 

perkembangan emosi yang bisa saya menyebabkan kesukaran dalam menentukan 

pengaruh relatifnya (Hurlock, 1999). 

1. Peran pematangan 

Perkembangan berpikir atau intelektual dan fisiologis pada anak sangat 

mempengaruhi peran pematangan. Kemampuan untuk mengartikan definisi yang 

sebelumnya tidak dipahami dan memperdulikan satu stimulasi dalam rentan waktu 

yang tidak sebentar dihasilkan melalui perkembangan intelektual. Selain itu, 

reaksi emosional dipengaruhi oleh kemampuan menduga dan mengingat. Maka 

dari itu, anak-anak sering menjadi reaktif terhadap stimulasi yang sebelumnya 

tidak mempengaruhi mereka pada usia-usia awal. 

Secara fisiologis, dalam memaksimalkan perilaku emosional diperlukan 

perkembangan kelenjar endokrin. Manusia memiliki kelenjar adrenalin untuk 

memainkan tugas utama emosi (Hurlock, 1999). Kelenjar tersebut menyusut 

drastis ketika bayi lahir, kemudian membesar lagi, membesar drastis hingga usia 

anak mencapai 5 tahun, kelenjar tersebut mengalami perubahan yang fluktuatif. 

Ukuran kelenjar kembali seperti awal ketika usia sudah mencapai 16 tahun.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai penjelasan di atas adalah 

bahwa anak pada masa perkembangan mempunyai produksi adrenalin yang tidak 

banyak yang mengakibatkan kurang dapat menyelaraskan reaksi fisiologis. Ketika 

emosi ditunjukkan. Maka dari itu, anak masih mengalami kesukaran dalam 

menganalisis emosi yang dirasakan pada periode perkembangannya. Anak 
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mempunyai kekuatan secara penuh dalam mendefinisikan emosi yang 

dimunculkan orang lain.  

2. Peran Belajar 

Hurlock (1978) menjelaskan bahwa dalam menyokong pola perkembangan 

emosi pada masa emas anak. Beberapa metode belajar yang menyokong 

perkembangan emosi: 

a. Trial and Error Learning 

Meluapkan emosi kedalam bentuk tindakan yang memberikan pemenuhan 

terbesar dan mencegah tindakan yang memberikan pemenuhan yang sedikit 

digunakan anak untuk belaja pada masa emasnya. 

b. Belajar Meniru (Learning by Imitation) 

Maksud dari belajar dengan cara meniru adalah anak mengobservasi sesuatu 

yang membangun emosi pada orang lain, kemudian anak akan bereaksi dengan 

pola yang sama layaknya orang yang sedang ditiru. 

c. Belajar Menganalogikan Diri (Learning by Identifikation) 

Ekspresi dan reaksi emosional yang dimunculkan oleh orang lain ditirukan 

oleh anak. Motivasi terhadap orang yang disegani lebih dominan ditirukan anak 

meskipun stimulus yang didapatkan anak tidak selalu sama. 

d. Belajar Lewat Pengondisian 

Metode belajar ini berkaitan dengan aspek stimulus, anak dikondisikan 

sedemikian rupa dalam memahami emosi. Belajar dengan cara ini cenderung tidak 

sulit dan singkat pada periode awal anak disebabkan karena anak hanya dapat 

menalar dan sedikit pengalaman dalam memperkirakan kondisi secara serius. 
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e. Bimbingan dan Pengawasan/ Pelatihan 

Anak dibimbing bagaimana pola bereaksi jika suatu emosi terstimulus dan 

dicegah dalam bereaksi secara emosional. Tujuan dari pelatihan adalah 

membangun kebiasaan pada pribadi anak. Faktor lain menunjukkan bahwa 

terlepas dari pengaruh pematangan, bayi mampu menunjukkan emosinya setelah 

beberapa minggu kelahirannya.  

Metode belajar yang telah dijelaskan lebih menimbulkan pengaruh baik 

dalam perkembangan emosi pada anak jika stimulator terdekat ikut serta dalam 

setiap prosesnya. 

 

2.4  Pendidikan Anak Usia Dini 

Anak usia dini yakni masa awal kehidupan manusia. Stimulus dan 

rangsangan yang baik dari lingkungan dalam bentuk pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan anak sebagai proses pertumbuhan dan 

perkembangan selanjutnya. Bentuk pendidikan tersebut meliputi pendidikan 

internal yaitu berasal dari keluarga dan pendidikan eksternal yang berasal dari 

lingkungan masyarakat seperti pendidikan formal, nonformal, dan informal untuk 

anak usia dini. 

Hakikat anak usia dini dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 

tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 menjabarkan 

bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan 

bagi anak sejak dilahirkan sampai enam tahun yang dilaksanakan lewat pemberian 

stimulus pendidikan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

maupun rohani dengan tujuan agar anak siap pada pendidikan selanjutnya.  
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Mutiah (2010) mengemukakan bahwa pola perkembangan dan pertumbuhan 

pada anak bersifat khas, artinya mempunyai proses perkembangan dan 

pertumbuhan fisik (koordinasi motorik kasar dan halus), kognitif, sosial 

emosional, bahasa, dan komunikasi. Sedangkan dalam Depniknas (2003) 

menjabarkan pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tahapan 

intelektualitas bagi anak untuk menyiapkan anak masuk dalam sekolah formal. 

Proses pembimbingan tumbuh kembang anak dari lahir sampai usia 6 tahun secara 

global yang meliputi aspek fisik dan non fisik, melalui pemberian stimulus bagi 

perkembangan jasmani, rohani, motori, akal pikiran, sosial dan emosional yang 

akurat dan sesuai agar optimal dalam menumbuhkembangkannya. 

Kesimpulannya adalah pendidikan anak usia dini merupakan bentuk 

pendidikan yang memberikan rangsangan dan stimulus pada anak sejak lahir 

sampai usia 6 tahun yang bertujuan dalam mengembangkan enam program 

pengembangan agar anak mempunyai kesiapan dalam pendidikan selanjutnya. 

 

2.5 Penelitian Relevan 

2.5.1 Young Children’s Readings Of Wordless Picture Books: What’s Self Got To 

Do It? 

Penelitian oleh Lysaker (2006) dalam Journal of Early Childhood 

Literacy, vol. 6 no. 1 hlm. 33- 65 dapat disimpulkan bahwa bacaan anak-

anak dari buku bergambar tanpa kata telah terbukti menjadi sumber daya 

berharga untuk mengembangkan keaksaraan anak-anak dan pengembangan 

diri. Perlu adanya cara untuk membantu anak-anak mengembangkan literasi 

dan mengakui pentingnya kapasitas diri akan rendahnya melek huruf.  
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2.5.2 The Effect Of Wordless Picture Books Strategy On Student’s Ability In 

Writing Narrative Paragraph 

Penelitian Gusmuliana dan Fitri (2016) dalam Journal Of Integrated 

English Language Teaching, vol. 2 no. 2 menunjukkan bahwa diperoleh 

skor t-Test  9,543 yang lebih tinggi dari ttabel di tingkat signifikan 5% 

(2,02), dan di tingkat signifikan 1% (2,69) dinyatakan bahwa Ha ditolak dan 

Ho diterima. Disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari 

kemampuan siswa SMP Islam Desa Sawah Kabupaten Kampar dalam 

menulis paragraf naratif sebelum dan sesudah menggunakan wordless 

picture books atau buku bergambar yanpa kata, pengaruh baiknya meliputi 

anak sudah dapat mengekspresikan ide-ide, dapat menggunakan ejaan yang 

disempurnakan, struktur penulisan dengan benar, serta pengggunaan 

kosakata dengan tepat. 

2.5.3 Using Wordless Picture Books to Support Emergent Literacy 

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Jalongo, dkk (2002) dari Human 

Sciences Press dalam Early Childhood Education Journal, vol. 29 no. 3  

menunjukkan hasil bahwa selain dapat mendukung literasi awal anak 

penggunaan buku bergambar tanpa kata (wordless picture books) juga 

memiliki banyak kegunaan seperti meningkatkan motivasi anak-anak untuk 

belajar, pertumbuhan dukungan dalam keaksaraan, dan membina 

komunikasi dengan keluarga. 
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2.5.4 Pemanfaatan Koleksi Picture Book (Buku Bacaan Bergambar) di Taman 

Kanak-Kanak Tunas Mentari Tangerang Selatan 

Kesimpulan dari Penelitian Arbie (2016) membuktikan bahwa 

pemanfaatan koleksi picture books di sekolah memiliki kendala utama yaitu 

belum adanya koleksi dengan kualitas kertas yang baik, kualitas gambar 

yang kurang, dan buku yang kurang besar. 

2.5.5 Pengembangan Media Visual Foto Ekspresi sebagai Sarana 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK 

Pertiwi 45 Kalisegoro Kecamatan Gunungpati 

Penelitian Roudloh (2013) mengembangkan media visual Foto 

Ekspresi sebagai sarana dalam pembelajaran kecerdasan anak usia dini, 

peneliti menggunakan prosedur research and development dan uji coba 

produknya menggunakan desain eksperimen (before-after) menggunakan 

satu sampel kelas TK B, dengan jumlah responden 14 anak.  

Kesimpulan dari penelitian membuktikan bahwa keefektifan produk 

media visual Foto Ekspresi dilihat dari  pengembangan media visual Foto 

Ekspresi untuk pembelajaran anak usia dini yaitu berdasarkan kesesuaian 

produk terhadap karakteristik user yaitu kelas TK B dan kesesuaian produk 

dengan indikator perkembangan anak serta tujuan pembelajaran anak. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan pembelajaran sebelum dan 

sesudah menggunakan media visual Foto Ekspresi. Hasil uji keefektifan 

media visual Foto Ekspresi adalah nilai thitung>ttabel (7,328>2,160) 
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sehingga pembelajaran dengan menggunakan media visual Foto Ekspresi 

lebih efektif dari pembelajaran sebelum menggunakan media tersebut. 

2.5.6 Korelasi Kecerdasan Emosional Dengan Interaksi Sosial Siswa Kelas VII 

MTs Negeri 2 Pontianak 

Metode yang digunakan dalam penelitian Murni dan Astuti (2014) 

adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Pupulasi dalam penelitian berjumlah 370 siswa MTs Negeri 2 Pontianak 

tahun akademik 2014/2015 dan sampelnya berjumlah 55 siswa. Hasil data 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional siswa kelas VII MTs Negeri 

Pontianak mencapai 67% kategori penilaian cukup, sementara interaksi 

sosial siswa MTs Negeri 1 Pontianak mencapai 68% kategori penilaian 

cukup. Hasil dari korelasi product moment kedua variabel didapat rhitung = 

0,334 kemudian membandingkan dengan rtabel = 0,266 dengan demikian 

rhitung lebih besar dari rtabel yang artinya terdapat korelasi yang signifikan 

memiliki kriteria cukup antara kecerdasan emosional dengan interaksi sosial 

siswa kelas VII MTs Negeri 2 Pontianak. 

2.5.7. Parenting Styles and Children’s Emotional Intelligence: What do We Know? 

Alegre (2011) dalam The Family Journal: Counseling and Theraphy 

for Couples and Families vol. 19 no. 1 hlm. 56 mengkaji cara di mana gaya 

pengasuhan orangtua dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak. ada 

empat dimensi gaya pengasuhan, yakni orangtua yang selalu merespon baik 

kepada anak, orangtua yang selalu menggunakan perkataan positif,orangtua 

yang sering menggunakan perkataan negatif, orangtua yang selalu  membina 
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emosi anak. Ketiga gaya pengasuhan orangtua berpengaruh tinggi dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional anak kecuali orangtua yang sering 

menggunakan perkataan negatif. Selain itu, program intervesi sosial 

emosional di sekolah telah berhasil meningkatkan keterampilan emosional 

pada anak. 

Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebegai berikut: 

a. Penelitian mengenai tingkat kecerdasan emosional anak melalui media 

Wordless Picture Books pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Terpadu Lab 

Belia, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang belum pernah dilakukan. 

b. Variabel yang berbeda dengan penelitian terdahulu adalah variabel terikatnya 

yaitu kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun dan variabel bebasnya yaitu 

penggunaan media Wordless Picture Books. 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan menerangkan bahwa 

kemampuan anak usia 5-6 tahun dalam mengendalikan emosi masih rendah jika 

tidak adanya dukungan dan bimbingan secara intensif dari orangtua disekitar dan 

media yang mendukung. Hal tersebut dikarenakan pula oleh ketidaktersediaan 

pembelajaran pengenalan emosi melalui media yang menarik. Hambatan dalam 

mengendalikan emosi mengganggu proses belajar dan berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar anak. 
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Anak usia 5-6 tahun berusaha memahami segala sesuatu melalui 

penglihatan, yakni mengalihkan pengamatannya pada mata. Maka dari itu, peneliti 

akan membuktikan pengaruh penggunaan media visual melalui wordless picture 

books dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, di mana pemberian media 

ini dilakukan dalam kegiatan pembelajaran pada kelompok TK B sebagai kelas 

eksperimen. Wordless picture books sebagai variabel bebas sedangkan kecerdasan 

emosional sebagai variabel terikat. Melalui isi dalam cerita diharapkan mampu 

membantu anak dalam mengelola kosakata dalam berbicara mengenai emosi 

sehingga anak mampu memfokuskan perhatiannya, kemudia meluapkan 

perasaannya secara tepat. 

Rencana penggunaan wordless picture books dalam kegiatan pembelajaran 

dilakukan selama kurang lebih 12 kali. Kemungkinan penggunaan wordless 

picture books dimulai dari awal bulan Agustus hingga akhir September. Durasi 

penyajian media kurang lebih 15 menit. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

wordless picture books dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, peneliti 

melakukan pengamatan sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan yang dalam 

kajian penelitian eksperimen disebut pretest and posttest design. 
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Berikut merupakan alur kerangka pola pikir dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. 

Kerangka Berpikir 

 

2.7 Hipotesis 

Anak usia 5-6 tahun memerlukan upaya terus menerus, latihan, dan 

bimbingan secara intensif dalam meningkatkan kecerdasan emosional dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu stimulasi yang dapat digunakan dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional adalah melalui media visual berupa wordless 

picture books.  

Berikut merupakan hipotesis awal dari penelitian ini: 

Ho = Media wordless picture books tidak dapat meningkatkan kecerdasan 

emosional pada anak usia 5-6 tahun. 

Ha  = Media wordless picture books dapat meningkatkan kecerdasan emosional 

pada anak usia 5-6 tahun. 

1. Rendahnya kemampuan dalam mengendalikan emosi pada anak usia 5-6 tahun. 

2. Kurangnya media buku yang menarik. 

3. Penataan/display koleksi buku di kelas yang kurang tertata rapi. 

4. Masih ada buku-buku dengan kategori usia yang kurang sesuai untuk anak.  

5. Kurangnya intensitas waktu penggunaan buku cerita yang disediakan. 

1. Diduga terdapat peningkatan kecerdasan emosional pada 

Anak Usia 5-6 Tahun. 

2. Media buku yang disediakan semakin menarik. 

3. Kerapihan dalam penataan/display buku yang semakin baik. 

4. Penyortiran buku yang sesuai dengan usia anak. 

5. Diagendakannya waktu untuk pembelajaran menggunakan 

buku cerita yang disediakan. 

Kajian teori tentang 

Wordless Picture 

Books 

Kajian teori tentang Kecerdasan Emosional Pada 

Anak Usia 5-6 Tahun  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh melalui data 

hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan wordless picture books dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun di PAUD Terpadu Lab 

Belia Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan wordless 

picture books dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak sudah berjalan 

sesuai rencana. Melalui alur cerita pada buku yang sederhana dan disesuaikan 

dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak di kehidupan sehari-hari, maka 

anak diajak untuk memecahkan masalahnya secara bersama.  

Penggunaan media berupa wordless picture books memberikan perubahan 

atau peningkatan kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun di PAUD Terpadu 

Lab Belia Semarang. Peningkatan atau perubahan yang terjadi antara lain anak 

mampu mempengaruhi temannya dengan melerai teman yang berebut mainan atau 

sedang bertengkar tanpa terlebih dulu mengadu kepada guru. Anak secara sigap 

membersihkan makanan atau minuman yang jatuh di lantai. Anak 

bertangungjawab merapikan kembali mainan sesuai tempatnya. Anak mampu 

bersikap tenang, memusatkan perhatian ketika pembelajaran, dan mulai bermain 

bersama temannya. Anak menunjukkan sikap antusias mendengarkan cerita, 

berinisiatif memperluas percakapan, dan berani mengajukan diri untuk 

menceritakan pengalaman pribadinya.  Selain itu, diperkuat berdasarkan hasil uji 

hipotesis bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung>ttabel.



82 
 

 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka peneliti 

memaparkan saran-saran, antara lain: 

5.2.1 Bagi Sekolah 

Hendaknya memfasilitasi para guru untuk mengembangkan kegiatan 

pembelajaran sehari-hari khususnya dalam peningkatan kecerdasan emosional 

dengan menggunakan berbagai media. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berupa 

pengecekkan dan penyortiran koleksi buku agar sesuai dengan kategori usia anak. 

 

5.2.2 Bagi Pendidik 

Guru sebagai pendidik diharapkan dapat melanjutkan kegiatan 

menggunakan media Wordless Picture Books pada saat pembelajaran khususnya 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia 5-6 tahun. Guru juga 

diharapkan mampu mengembangkan dan memodifikasi media (buku) agar lebih 

menarik, variatif, dan inovatif khususnya pada penggunaan buku sehingga anak 

tertarik dan antusias dalam mengikuti kegiatan di kelas. Selain itu, perlu dilakukan 

penataan/display koleksi buku agar senantiasa tertata rapi seperti awal kegiatan 

pembelajaran dan penambahan intensitas waktu penggunaan buku cerita untuk 

anak. 

 

5.2.3 Bagi Peneliti 

Hendaknya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan memperbaiki proses 

kegiatan pembelajaran sehingga menjadi lebih baik dan bervariasi. Variasi 

tersebut misalnya mengembangkan media untuk meningkatkan kecerdasan 
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emosional di tahapan usia anak yang berbeda dari sebelumnya seperti usia bawah 

4 tahun. Selain itu, sebaiknya media buku dibuat sendiri disesuaikan dengan 

permasalahan di lapangan, dan lebih baik tidak mengutip cerita dari internet 

karena belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan bangsa Indonesia. 
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