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ABSTRACT 

 

Detty Angraini. 0905135702. Relationship between the level of emotional 

development with social behaviors of children aged 4-6 in early childhood 

Quantum Kid's 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. From 2012 to 2013. Skripsi. 

Skripsi. Emotional development is very important in improving social behavior, 

especially in childhood, which at this time the child has not been able to socialize well, 

because the other side has a son bossy nature. Based on the observations most children 

have problems which still looks the emotional reactions that children vary in their 

behavior: (1) Some children are still often interfere with their peers so that children are 

not able to socialize well, (2) Some kids lack empathy or do not care surrounding the 

child, (3) Some children have often egocentric take his play so bossy child who is still 

strong, do not want to take turns and share, (4) Some children are less able to do a good 

relationship interactions with peers in activities children learn or play sometimes seen 

frequently quarreled. This research is quantitative research using correlational 

techniques. Data collection tools used in the form of sheets of observation 

(observation). From the calculations, the value of r (Pearson Correlation) 0.733 then this 

hypothesis is accepted, which means that there is a relationship between the level of 

emotional development with the social behavior of children aged 4-6 in early childhood 

Quantum Kid's 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. Degree of correlation between the two 

variables is the strong category. 
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ABSTRAK 

 
Detty Angraini. 0905135702. Hubungan antara tingkat perkembangan emosional 

dengan perilaku sosial anak usia 4-6 tahun di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan 

Tampan Pekanbaru. 2012-2013. Skripsi. Perkembangan emosional sangat berperan 

penting dalam meningkatkan perilaku sosial terutama pada masa kanak-kanak, dimana 

pada masa ini anak belum mampu bersosialisasi dengan baik, karena disisi lain anak 

memiliki sifat mau menang sendiri. Berdasarkan pengamatan sebagian anak memiliki 

masalah dimana masih terlihat adanya reaksi  emosional anak yang berbeda-beda dalam 

berperilaku: (1) Beberapa anak masih sering mengganggu teman sebayanya sehingga 

anak  belum mampu bersosialisasi dengan baik, (2) Beberapa anak kurang berempati  

atau tidak peduli terhadap disekeliling anak, (3) Beberapa anak memiliki sifat egosentris 

yang sering mengambil main temannya sehingga anak mau menang sendiri yang masih 

kuat, tidak mau bergantian  dan berbagi, (4) Beberapa anak kurang mampu untuk 

melakukan interaksi hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam kegiatan belajar 

ataupun bermain terkadang anak terlihat sering bertengkar. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik korelasional. Alat pengumpulan data 

yang digunakan berupa lembar pengamatan (observasi). Dari hasil perhitungan 

diperoleh nilai r (pearson corelation) 0,733 maka hipotesis dalam penelitian ini 

diterima, yang artinya terdapat hubungan antara tingkat perkembangan emosional 

dengan perilaku sosial anak usia 4-6 tahun di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan 

Tampan Pekanbaru. Tingkat hubungan antara kedua variabel berada pada kategori kuat. 
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A. PENDAHULUAN 

Usia 4-6 tahun merupakan masa peka bagi anak, para ahli menyebutkan sebagai 

masa golden age, dimana perkembangan pada masa ini anak mulai berfikir dan mulai 

mengenal segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pada masa ini terjadinya pematangan 

fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh 

lingkungan. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam 

mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, disiplin 

diri, nilai-nilai agama, konsep diri dan kemandirian. Menurut Plato (Rachmawati, 

2005:1.18) manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, sehingga sepanjang hidupnya 

manusia tidak terlepas dari berhubungan dengan orang lain dan membutuhkan bantuan 

orang lain dalam menjalani kehidupannya, tidak terkecuali anak usia taman kanak-

kanak. Ketika anak bermain sesama teman sebaya, anak belum memiliki kemampuan 

untuk bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencapai kematangan sosial, 

anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. 

Hubungan antara perkembangan emosi dan sosial pada anak usia dini cukup kuat 

dengan berbagai kegiatan yang terkait dalam kehidupannya. Secara umum positif 

negatif perkembangan emosi dan  sosial anak akan mempengaruhi tinggi rendahnya 

kadar aktivitas yang akan dilakukan oleh anak dalam kehidupannya. Reaksi dari emosi 

seorang anak membantu penyiapan proses kondisi tubuhnya ( fisik, mental, psikologis) 

untuk melakukan  tindakan. Menurut Santrock (2007:10) ketika anak sudah menguasai 

keterampilan dalam konteks perilaku sosial, mereka akan dapat mengatur emosi mereka 

dengan lebih aktif, dan akan lebih tangguh dalam menghadapi keadaan yang 

menyebabkan stres, serta mampu mengembangkan hubungan interpesonal yang lebih 

positif. Emosi adalah suatu keadaan atau situasi yang utuh dapat berupa pikiran ataupun 

perasaan yang nampak pada perubahan biologis yang muncul dari prilaku seseorang 

dalam  perkembangan sosial. Menurut Samsunuwiyati (2007:115) perkembangan 

psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan 

kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. 

Berdasarkan pengalaman, peneliti melihat masih banyak terlihat adanya reaksi  

emosional anak yang berbeda-beda dalam berperilaku : (1.) Anak masih sering 

mengganggu teman sebayanya sehingga anak  belum mampu bersosialisasi dengan baik, 

(2.) Anak kurang berempati  atau tidak peduli terhadap disekeliling anak, (3.) Sifat 

egosentris anak yang sering mengambil main temannya sehingga anak mau menang 

sendiri yang masih kuat, tidak mau bergantian  dan berbagi, (4.) Anak kurang mampu 

untuk melakukan interaksi hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam kegiatan 

belajar ataupun bermain terkadang anak terlihat sering bertengkar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Hubungan antara tingkat perkembangan emosional dengan perilaku 

sosial anak usia 4-6 tahun di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan 

Pekanbaru”.  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik korelasi, yang 

ingin mengetahui bagaimana hubungan tingkat perkembangan emosional dengan 

perilaku sosial anak dan menguji dua variabel untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Menurut Suharsimi 

(2006:270) penelitian korelasi merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui 
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ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Dalam penelitian ini penulis bermaksud 

menguji dua variabel independent dan variabel dependent. Populasi menurut Sugiyono 

(2010:117)  adalah wilayah  generalisasi yang terdiri  atas: objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh anak PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. Menurut 

Suharsimi (2002:109) sampel adalah sebagian atau wakil-wakil populasi yang diteliti. 

Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah anak TK A dan TK B usia 4-6 tahun 

pelajaran 2012-2013 dengan jumlah anak sebanyak 21 orang dengan jumlah anak laki-

laki 10 orang dan anak perempuan 11 orang. 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Adapun teknik  yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah data tentang Tingkat perkembangan emosional  dan perilaku sosial anak dapat 

diketahui melalui hasil lembaran pengamatan (observasi) terhadap tingkat 

perkembangan emosional dan perilaku sosial anak selama mengikuti proses belajar. 

D. TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel (X) 

terhadap (Y) menggunakan teknik Korelasi Product Moment, Koefisien Korelasi Uji t, 

dan Regresi Sederhana  yaitu untuk mengetahui derajat hubungan korelasi antara dua 

variabel (Person dalam Buchari, 2007:138) dan meramalkan atau memprediksi 

berdasarkan hubungan fungsional variabel terikat (Y) apabila variabel (X) diketahui 

dengan membuat Ha dan Ho (Riduwan, 2005:148). 

1. Melakukan analisis koefisien korelasi dengan menggunakan analisis statistik 

korelasi Product Moment dari  Pearson  

2. Menafsirkan besarnya korelasi  

3. Persamaan regresi sederhana Ha dan Ho 

4. Koefisien korelasi dihitung dengan uji t 

5. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert, menurut Sugiyono (2007:107)  

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial. Kriteria penilaian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada 

di lembar observasi adalah sebagai berikut: Lembar Observasi  

B   =  Baik  (Nilai 3) 

C   =  Cukup   (Nilai 2) 

 K   =  Kurang    (Nilai 1) 

Untuk menentukan rentang ialah data terbesar dikurangi data terkecil, untuk 

menentukan banyak kelas adalah 1 + (3,3) log n, dan menentukan panjang kelas interval 

p =  (Sudjana 2002:47) 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu alat ukur 

yang akan digunakan. Proses yang menentukan keberhasilan penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dari kedua variabel penelitian ini adalah 

tingkat perkembangan emosi diteliti dengan lembar pengamatan (observasi) dan 

perilaku sosial anak diteliti dengan lembar pengamatan (observasi) masing-masing 

berjumlah 21 responden. Pada penelitian ini menggunakan tiga rumus sebagai alat ukur 

yaitu Korelasi Product Moment, Regresi Sederhana, dan Koefisien Korelasi Uji- t. 
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Adapun data yang diolah dalam penelitian ini adalah data tentang hubungan tingkat 

perkembangan emosional dengan perilaku sosial anak usia 4-6 tahun di PAUD 

Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

Setelah dilakukan pengamatan (observasi) kepada anak didik di PAUD Quantum 

Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru, maka peneliti melanjutkan dengan analisis 

korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson. Korelasi yang 

menghubungkan dua variabel, yakni variabel X dan Y, antara tingkat perkembangan 

emosional dengan perilaku sosial anak yang diambil dari hasil pengamatan (observasi) 

anak langsung.  

Tabel 6.  Skor Tingkat Perkembangan Emosional di PAUD Quantum Kid’s 3 

Pekanbaru 

No Kategori Interval skor Jumlah 

Anak 

Persentase 

1. Kurang 10-12 6 28,57% 

2. Cukup  13-15 10 47,62% 

3. Baik 16-18 5 23,81% 

Jumlah  21 100% 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa tingkat perkembangan emosional yang tegolong 

kurang sebanyak (28,57%), cukup sebanyak (47,62%), dan baik sebanyak (23,81%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan perkembangan emosional di PAUD Quantum 

Kid’s 3 Kecamatan Pekanbaru cukup. 

Tabel 7. Skor Perilaku Sosial  Anak di PAUD Quantum Kid’s 3 Pekanbaru 

No  Kategori  Interval 

skor 

Jumlah 

anak 

Persentase 

1 Kurang 16-18 7 33,33% 

2 Cukup 19-21 9 42,86% 

3 Baik 22-24 5 23,81% 

Jumlah 21 100% 
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Berdasarkan tabel diatas, bahwa perilaku sosial yang tegolong kurang sebanyak 

(33,33%), cukup sebanyak (42,86%), dan baik sebanyak (23,81%). Dengan demikian 

dapat disimpulkan perilaku sosial di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Pekanbaru 

cukup. 

Dari data yang diperoleh dapat diketahui skor perkembangan emosional (X) adalah 

sebesar 294, mean 14,00, median 13,00, std deviasi 2,530 dan rentang 8. Skor perilaku 

sosial anak (Y) adalah sebesar 414, mean 19,71, median 20,00, std deviasi 2,454 dan 

rentang 8. sedangkan hasil kuadrat perkembangan emosional ( ) sebesar 4244, hasil 

kuadrat perilaku sosial anak (  sebesar 8282, dan hasil perkalian antara 

perkembangan emosional dengan perilaku sosial anak (X * Y) adalah sebesar 5887. 

Dengan demikian hasil dari rumus korelasi product moment yang menggunakan 

bantuan dari Komputer Seri Program Statistik SPSS 17.0 for windows dalam penelitian 

ini adalah sebesar r = 0,733 dengan std error 1,764. Dari hasil penghitungan, pengaruh 

antara tingkat perkembangan emosional terhadap perilaku sosial anak usia 4-6 tahun di 

di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

Untuk uji hipotesis regresi sederhana yaitu a sebesar 9,7611605 , b sebesar 

0,7109375. Untuk uji t yaitu t hitung sebesar 4,702 dan t tabel sebesar 1,7207, dari data 

tersebut t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak dengan 

demikian hipotesis dari penelitian ini diterima.  

Penelitian ini di laksanakan di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Pekanbaru yang 

dimulai dari bulan April sampai bulan Juni 2013. Dalam penelitian ini yang menjadi 

objek penelitian adalah anak usia 4-6 tahun, dimana dari hasil pengamatan peneliti 

terdapat sebagian anak yang rendah perkembangan emosi anak dalam berperilaku 

dilingkunganya. Berdasarkan itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana tingkat 

perkembangan emosi dan perilaku sosial anak dan juga mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara tingkat perkembangan emosi dengan perilaku sosial anak di PAUD 

Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar pengamatan 

(observasi) untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan emosi anak dan 

perilaku sosial anak saat proses belajar mengajar di kelas atau dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian ini lembar observasi langsung dilakukan oleh peneliti keseluruh anak 

didik yang berjumlah 21 orang.  
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Dari hasil pengumpulan data selama penelitian berlangsung dan pengolahan data 

yang dilakukan, peneliti mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat 

perkembangan emosi dengan perilaku sosial anak usia 4-6 tahun di PAUD Quantum 

Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah r = 0,733. 

Dari hasil penelitian ini tingkat perkembangan emosi anak di PAUD Quantum 

Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru sebesar 47,62% yang termasuk ketegori cukup. 

Berdasarkan dari hasil penelitian tingkat perkembangan emosi anak di PAUD Quantum 

Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru sudah cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan 

lagi karena masih banyak anak yang belum mampu mengendalikan emosi dengan baik.  

Untuk perilaku sosial anak di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan 

Pekanbaru sebesar 42,86%  yang termasuk kategori perilaku sosial yang cukup. Dari 

hasil penelitian perilaku sosial anak di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan 

Pekanbaru masih cukup baik, karena masih banyak anak perilaku sosialnya masih 

terlihat kurang. Untuk itu diharapkan dimasa yang akan datang perilaku sosial anak 

akan lebih baik lagi dengan memberi pengarahan kepada anak. Dengan demikian 

penelitian ini diterima kerena sesuai dengan hipotesis dan teori yang dikemukakan oleh 

Papalia bahwa emosi berhubungan dengan perilaku sosial anak.  

Menurut (Papalia, 2008:368) memahami emosi anak membantu anak untuk 

memandu perilaku anak dalam situasi sosial dan untuk berbicara tentang perasaan, 

pemahaman tersebut memungkinkan  anak untuk mengontrol emosi dengan cara 

menunjukkan perasaan anak dan untuk menjadi sensitif terhadap perasaan orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa Terdapat hubungan antara tingkat perkembangan emosional dengan perilaku 

sosial anak usia 4-6 tahun di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada anak usia 4-6 tahun di 

PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru, maka dapat di simpulkan 

penelitian ini bahwa: 

a. Tingkat perkembangan emosi anak di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan 

Pekanbaru yang terdiri dari  21 anak sebagai objek penelitian secara keseluruhan 

yaitu 47,62% termasuk kategori Cukup. 

b. Perilaku sosial anak di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru 

yang terdiri dari 21 anak sebagai subjek penelitian secara keseluruhan  yaitu 

42,86% termasuk kategori Cukup. 

c. Terdapat hubungan antara tingkat perkembangan emosi dengan perilaku sosial anak 

usia 4-6 tahun di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. Di 

mana, di dapat besaran hubungan atau r = 0,733 artinya tingkat perkembangan 

emosi mempunyai hubungan yang kuat terhadap perilaku sosial anak usia 4-6 tahun 

di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Perkanbaru.  

2. Saran 

 Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti mengunakan beberapa saran yaitu: 

a. Kepada guru di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru di 

harapkan berusaha meningkatkan perilaku sosial anak didiknya dengan memberi 

pengarahan kepada anak didik. Karena perilaku sosial di PAUD Quantum Kid’s 3 

Kecamatan Tampan Pekanbaru masih termasuk kategori cukup. 
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b. Kepada guru dapat memberikan perhatian lebih sehingga bisa meningkatkan 

perilaku sosial anak usia 4-6 tahun di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan 

Pekanbaru. 

c. Kepada peneliti berikutnya agar bisa meneliti lebih dalam tentang perilaku sosial 

dengan tingkat perkembangan emosi anak, agar dapat diperoleh gambaran lebih 

jelas tentang hubungan antara tingkat perkembangan emosi dengan perilaku sosial 

anak usia 4-6 tahun di PAUD Quantum Kid’s 3 Kecamatan Tampan Pekanbaru. 
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