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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ara pakar  perkembangan anak dewasa ini meyakini bahwa kecerdasan 

intelegensia bukanlah  faktor yang paling menentukan keberhasilan 

dalam hidup seseorang. Kecerdasan emosional sudah terbukti lebih berperan 

dalam kesuksesan dan kesejahteraan seseorang. Pengembangan kecerdasan 

emosi seorang anak haruslah dimulai sejak ia masih dalam kandungan 

ibundanya. Masa emas perkembangan emosi anak terjadi pada usia lahir 

sampai usia pra-sekolah, dan dilanjutkan hingga ia memasuki kehidupan 

sekolah dasar. Anak yang cerdas secara emosi, mempunyai modal besar 

untuk mandiri, mampu beradaptasi dengan situasi baru dan bertahan dalam 

berbagai situasi yang sulit. 

Mengingat bahwa banyak orang tua yang saat ini mempercayakan 

anaknya untuk dididik di Kelompok Bermain ataupun Taman Kanak-kanak, 

maka tentu saja guru di lembaga pendidikan tersebut harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan aspek sosial 

emosional anak. Guru yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam 

mengembangkan aspek sosial emosional anak, akan lebih mudah dalam 

mengantar anak menuju kemandiriannya.  

Perkembangan sosial emosional anak merupakan salah satu aspek 

penting yang perlu diperhatikan oleh guru anak usia dini (termasuk guru 

Taman Kanak-kanak) untuk membantu perkembangan anak dengan optimal. 

Perkembangan sosial emosional ini mencakup berbagai dimensi yang cukup 

luas, yang pemantauan dan pengembangannya tidak semudah aspek bahasa, 

kognitif atau kemampuan dasar lain.  Oleh karena itu, guru anak usia dini 

perlu mendapatkan bekal yang komprehensif tentang perkembangan sosial 

emosional anak, sekaligus cara mengembangkannya. Untuk itu, pelajarilah 

bahan ajar ini dengan seksama. 

Mata Kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional Anak (PAUD 

4103) memiliki bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata 

kuliah dalam Program  Strata 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  yang 

sangat penting Anda pelajari sebagai guru Anak Usia Dini. Mata Kuliah 

Metode Pengembangan Sosial Emosional membahas  tentang pentingnya 

pengembangan sosial emosional pada anak serta strategi pembelajarannya di 

Taman K.anak-kanak.  Melalui mata kuliah ini pula Anda dapat mengkaji 

perkembangan sosial emosional pada anak usia TK, karakteristik 
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perkembangan sosial emosional anak usia TK, keterkaitan perkembangan 

sosial emosional dengan perkembangan lainnya, faktor dan kondisi yang 

mempengaruhi sosial dan emosional anak, pentingnya sosial emosional anak 

TK, prinsip perkembangan sosial emosional anak, strategi pengembangan 

sosial dan emosional pada anak TK, cara mengevaluasi perkembangan sosial 

emosional di TK dan  permasalahan sosial emosional pada anak-anak usia 

TK.  

Bahan ajar yang Anda pelajari ini juga disusun dengan urutan 

kompetensi dasar, lalu secara sistematis beranjak ke kompetensi yang lebih 

tinggi. Untuk itu, SANGAT PENTING BAGI ANDA untuk mempelajari 

modul demi modul secara berurutan. Bahan ajar  disusun  dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bahan ajar  disusun  dengan sistematika sebagai berikut: 

Modul 1  Perkembangan sosial emosional pada anak usia Taman Kanak-

kanak  

Modul 2  Karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia Taman 

Kanak-kanak 

Modul 3  Keterkaitan perkembangan sosial emosional dengan 

perkembangan lainnya 

Modul 4  Faktor-faktor dan kondisi yang mempengaruhi sosial, emosional 

dan karakter anak 

Modul 5  Pentingnya pengembangan sosial emosional pada anak usia 

Taman Kanak-kanak 

Modul 6  Prinsip-prinsip pengembangan sosial emosional anak 

Modul 7  Cara terpadu pengembangan sosial emosional anak 

Modul 8  Menerapkan strategi pengembangan emosi pada anak usia Taman 

Kanak-kanak 

Modul 9  Strategi pengembangan sosial pada anak usia Taman Kanak-

kanak 

Modul 10 Strategi pengembangan karakter pada anak usia Taman Kanak-

kanak 

Modul 11  Permasalahan sosial emosional pada anak usia Taman Kanak-

kanak 

Modul 12  Cara mengevaluasi sosial emosional anak 
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Untuk memudahkan Anda memahami materi dalam bahan ajar ini, Anda 

sangat disarankan untuk mempelajari program video yang menyertai bahan 

ajar ini. Selain itu, program web supplement juga tersedia untuk Anda 

pelajari. Silakan kunjungi website Universitas Terbuka: 

 http://gurupintar.ut.ac.id/lab/146.html 
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