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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.2. Media Bilik Emosi 

2.2.1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara”, yaitu 

perantara sumber pesan (a sourch) dengan penerima pesan (a receiver). 

Berikut ini adalah beberapa defenisi media yang dikutip dari Zaman 

dan Eliyawati (2010), yaitu: 

(1) Association of Education and Communication Technology (AECT, 

1977), media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang 

untuk menyalurkan pesan/informasi; (2) Gagne (1970), media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar; (3) Briggs(1970), media adalah segala 

alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 

belajar; (4) Schramm (1977), media adalah teknologi pembawa pesan 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan; (5) National 

Education Association (NEA, 1969), media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya. 

Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan 

dibaca.; (6) Sadiman, A. S. (1993), media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

 

Gerlach dan Erly dalam Arsyad (2011) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau ektronis 

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. 
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2.2.2. Jenis-Jenis Media 

Secara ringkas Zaman dan Eliyawati (2010) memaparkan jenis 

dan karakteristik media bagi anak usia dini sebagai berikut. 

a. Media visual, adalah media yang dapat dilihat. Jenis media visual 

ini yang paling sering digunakan oleh guru pada lembaga 

pendidikan anak usia dini untuk membantu menyampaikan isi dari 

tema yang sedang dipelajari. Media visual terdiri atas:  

1. Media yang dapat diproyeksikan, yaitu media yang 

menggunakan alat proyeksi (disebut proyektor) di mana 

gambar atau tulisan akan nampak pada layar. Alat proyeksi 

membutuhkan aliran listrik dan membutuhkan ruangan tertentu 

yang cukup memadai. 

2. Media yang tidak dapat diproyeksikan, terdiri atas media 

gambar diam/mati, media grafis, media model, dan media 

realia. 

b. Media audio, adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan keamanan anak untuk mempelajari isi 

tema. Contohnya, program kaset dan program radio. 

c. Media audio-visual, merupakan kombinasi dari media audio dan 

media visual. Dengan menggunakan media ini, maka penyajian isi 

tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. 

2.2.3. Fungsi dan Manfaat Media 

Salah satu fungsi utama media pembelajaran yang dikemukakan 

Arsyad (2011) yaitu sebagai alat bantu mengajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru untuk mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar. Levie dan Lentz dalam Arsyad (2011) 

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media 

visual, yaitu: (1) fungsi atensi, untuk mengarahkan perhatian siswa pada 

isi materi yang berkaitan dengan makna visual; (2) fungsi afektif, 

menggugah emosi dan sikap siswa sehingga siswa menikmati 

pembelajaran; (c) fungsi kognitif, memperlancar pencapaian tujuan 
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pembelajaran dalam hal memahami dan mengingat informasi atau 

pesan yang terkandung dalam gambar; dan (d) fungsi kompensatoris, 

mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima isi materi 

yang disajikan dengan teks atau secara verbal. 

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan 

media dalam pembelajaran (Zaman & Eliyawati, 2010), yaitu: (1) pesan 

dan informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas, menarik, kongkrit 

dan tidak hanya dalam kata-kata tertulis atau lisan belaka (verbalistis); 

(2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera; (3) 

meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar; (4) menimbulkan 

kegairahan dan motivasi belajar; (5) meningkatkan interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan; (6) 

memungkinkan siswa belajar secara mandiri menurut kemampuan dan 

minatnya; dan (6) memberikan perangsang, dan pengalaman dan 

persepsi yang sama bagi siswa. 

Kegunaan media secara umum yang dipaparkan Sadiman, d.k.k. 

(2006) antara lain: (1) penyajian pesan yang terlalu verbalistis lebih 

diperjelas; (2) keterbatasan ruang, waktu dan daya indera teratasi; (3) 

mengatasi sikap pasif anak didik sehingga menimbulkan gairah belajar, 

interaksi langsung anak dengan lingkungan nyata, dan anak belajar 

mandiri sesuai minat dan kemampuan; (4) memberikan rangsangan, 

pengalaman dan persepsi yang sama. 

2.2.4. Komponen dan Manfaar Media Bilik Emosi 

Media bilik emosi didasarkan pada elemen-elemen pendiri media 

yang dipaparkan sebagai berikut (Arsyad, 2011): 

a. Gambar atau foto 

1. Sifatnya konkret, lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata 

2. Mengatasi batasan ruangan dan waktu 

3. Mengatasi keterbatasan pengamatan anak 

4. Memperjelas suatu masalah 
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b. Papan flanel 

1. Papan berlapis kain flanel dapat dilipat dan dipindahkan 

sehingga praktis 

2. Gambar-gambar yang disajikan mudah dilepas-pasang sehingga 

dapat dipakai berkali-kali 

3. Menarik perhatian dan membuat sajian lebih efisien 

c. Cermin 

1. Membantu visual anak untuk melihat ekspresi emosi yang 

ditampilkan 

2. Membantu anak menyadari emosi diri 

d. Topeng emosi 

1. Membantu fokus mata anak melalui lubang topeng 

2. Membantu anak mempersepsikan bentuk emosi yang dipelajari 

Sehingga secara umum manfaat media bilik emosi yaitu:  

a. memperkenalkan emosi diri kepada anak melalui fokus visual 

ekspresi emosi;  

b. memberikan kesempatan anak menentukan sendiri emosi dirinya 

saat datang dan saat pulang sekolah;  

c. membantu meningkatkan fokus mata melalui penggunaan topeng; 

dan 

d. menstimulasi anak memahami emosi dirinya dan orang lain.  

2.3. Pengembangan Media Bilik Emosi 

2.3.1. Pemilihan Media 

Pemilihan media bilik emosi didasarkan pada hal-hal yang 

dipaparkan oleh Arsyad (2011) dan Sadiman (2009), yaitu: (a) dasar 

pertimbangan; (b) model perencanaan; (c) prinsip umum; (d) kriteria 

pemilihan; dan (e) prosedur pemilihan. Adapun penjelasan pemilihan 

media sebagai berikut. 

a. Dasar pertimbangan 

Dasar pertimbangan untuk memilih media dapat berupa 

pertanyaan-pertanyaan praktis sebagai berikut. 
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1. Apakah media yang bersangkutan relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai? 

2. Apakah ada sumber informasi, katalog, dan sebagainya 

mengenai media yang bersangkutan? 

3. Apakah perlu dibentuk tim untuk mereviu yang terdiri dari para 

calon pemakai? 

4. Apakah ada media di pasaran yang telah divalidasikan? 

5. Apakah media yang bersangkutan boleh direviu terlebih 

dahulu? 

6. Apakah tersedia format reviu yang sudah dibakukan? 

Selain itu pada tingkat yang menyeluruh dan umum pemilihan 

media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

berikut: 

1. Hambatan pengembangan dan pembelaaran yang meliputi 

faktor-faktor dana, fasilitas dan peralatan yang telah tersedia, 

waktu yang tersedia (waktu mengajar dan pengembangan 

materi dan media), sumber-sumber yang tersedia (manusia dan 

material) 

2. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pembelajaran 

beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya 

penghafalan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran 

dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori 

pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-beda, dan 

dengan demikian akan memerlukan teknik dan media penyajian 

yang berbeda pula. 

3. Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan keterampilan awal, seperti membaca, mengetik 

dan menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. 

4. Tingkat kesenangan (preferensi lembaga, guru dan pelajar) dan 

keefektifan biaya. 

5. Pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula: 
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6. Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran 

yang berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan 

penggunaan media yang beragam, siswa memiliki kesempatan 

untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang 

paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka secara 

perorangan. Penyajian media sekunder dapat dilihat pada tabel 

2.1.  

Tabel 2.1. Media Utama dan Sekunder 

Penyajian informasi/stimulus Latihan/tes 

Utama Sekunder Utama Sekunder 

Guru/instruktur Proyektor 

transparansi; 

Tape recorder 

Komputer  Pengawas/ 

guru/instruktur 

Media cetakan/ 

buku teks/ 

lembaran lepas 

Guru/instruktur Bimbingan 

sejawat 

Kertas/ lembar 

kegiatan/ kartu 

bantu 

 

b. Prinsip-prinsip umum 

Dalam konteks pemilihan media pembelajaran untuk anak 

usia dini, beberapa dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan media pembelajaran di antaranya (Zaman & 

Eliyawati, 2010), yaitu: (1) disesuaikan dengan kebutuhan anak 

serta mendukung tujuan pembelajaran; (2) didasarkan pada azas 

manfaat (untuk apa dan mengapa media pembelajaran tersebut 

dipilih); (3) berposisi ganda baik, berada sudut pandang pemakai 

(guru, anak) maupun dari kepentingan lembaga; (4) kajian edukatif 

dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku; (5) memenuhi 

persyaratan kualitas yang telah ditentukan, antara lain relevansi 

dengan tujuan, persyaratan fisik, kuat dan tahan lama, sesuai 

dengan dunia anak, sederhana, atraktif dan berwarna, terkait 

dengan aktifitas bermain; (6) memperhatikan pola keseimbangan 
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koleksi; (7) menyertakan alat bantu penelusuran untuk 

memudahkan pemilihan media. 

Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip 

psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan 

penggunaan media adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk 

belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk 

mengerjakan tugas dan latihan. Pengalaman yang akan dialami 

siswa harus relevan dengan dan bermakna baginya. Oleh karena 

itu, perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang 

memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media 

pembelajaran itu. 

2. Perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan kecepatan 

yang berbed-beda. Faktor-faktor seperti kemampuan 

intelegensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar 

mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. 

Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus 

berdasarkan kepada tingkat pemahaman. 

3. Tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang 

diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, 

kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. 

Di samping itu pernyataan mengenai tujuan belajar yang ingin 

dicapai dapat menolong perancang dan penulis materi 

pelajaran. Tujuan ini menentukan bagian ini yang mana yang 

harus mendapat perhatian pokok dalam media pembelajaran. 

4. Organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isis dan 

prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan 

diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang bermakna. Siswa 

akan memahami dan mengingat lebih lama materi pelajaran 

yang secara logis disusun dan diurut-urutkan secara teratur. Di 

samping itu, tingkatan materi yang akan disajikan ditetapkan 

berdasarkan kompleksitas dan tingkat kesulitan isi materi. 
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Dengan cara seperti ini dalam pengembangan dan penggunaan 

media, siswa dapat dibantu untuk secara lebih baik mensintesis 

dan memadukan pengetahuan yang akan dipelajari. 

5. Persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai 

secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang 

diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan prasyarat 

untuk penggunaan media dengan sukses. Dengan kata lain, 

ketika merancang materi pelajaran, perhatian harus ditujukan 

kepada sifat dan tingkat persiapan siswa. 

6. Emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan 

pribadi serta kecakapan amat berpengaruh dan bertahan. Media 

pembelajaran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan 

respons emosional yang sangat baik untuk menghasilkan 

respons emosional seperti takut, cemas, empati, cinta kasih, dan 

kesenangan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus ditujukan 

kepada elemen-elemen rancangan media jika hasil yang 

diinginkan berkaitan dengan pengetahuan dan sikap. 

7. Partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, 

seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekadar 

diberitahukan kepadanya, oleh sebab itu, belajar memerlukan 

kegiatan. Partisipasin aktif oleh siswa jauh lebih baik daripada 

mendengarkan dan menonton secara pasif. Partisipasi artinya 

kegiatan mental atau fisik yang terjadi di sela-sela penyajian 

materi pelajaran. Dengan partisipasi kesempatan lebih besar 

terbuka bagi siswa untuk memahami dna mengingat materi 

pelajaran itu. 

8. Umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara 

berkala siswa diinformasikan kemajuan belaharnya. 

Pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, atau 

kebutuhan untuk perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan 

memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang 

berkelanjutan. 
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9. Penguatan (reinforcement). Apabila siswa berhasil belajar, ia 

didorong untuk terus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh 

keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan 

diri, dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa-masa 

yang akan datang. 

10. Latihan dan pengulangan. Sesuatu hal yang baru jarang sekali 

dapat dipelajari secara efektif hanya dengan sekali jalan. Agar 

suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian 

kompetensi atau kecakapan intelektual sesorang, haruslah 

pengetahuan atau keterampilan itu sering diulangi dan dilatih 

dalam berbagai konteks. Dengan demikian ia dapat tinggal 

dalam ingatan jangka panjang. 

11. Penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah kemampuan 

seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar 

pada masalah atau situasi baru. Tanpa melakukan ini 

pemahaman sempurna belum dapat dikatakan dikuasai. Siswa 

harus pernah dibantu untuk mengenali atau menemukan 

generalisasi (konsep, prinsip, atau kaidah) yang berkaitan 

dengan tugas. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk 

bernalar dan memutuskan  dengan menerapkan generalisasi 

atau prosedur terhadap berbagai masalah atau tugas baru. 

c. Kriteria pemilihan 

Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa 

media merupakan bagian dari sistem instruksional secara 

keseluruhan. Untuk itu beberapa kriteria yang patut diperhatikan 

dalam memilih media adalah sebagai berikut. 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media yang dipilih 

berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara 

umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau 

tiga ranah kognitif, afeksi, dan psikomotor. Tujuan ini dapat 

digambarkan dalam bentuk tugas yang harus 

dikerjakan/dipertunjukkan oleh siswa, seperti menghafal, 
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melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik atau 

pemakaian prinsip-prinsip seperti sebab dan akibat, melakukan 

tugas yang melibatkan pemahaman konsep-konsep atau 

hubungan-hubungan perubahan, dan mengerjakan tugas-tugas 

yang melibatkan pemikiran pada tingkatan yang lebih tinggi. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prinsip, dan generalisasi. Agar dapat membantu proses 

pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai 

dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental 

siswa. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, 

atau sumber daya lainnya untuk memperoduksi, tidak perlu 

dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu lama 

untuk memprosuksinya bukanlah jaminan sebagai media yang 

terbaik. Kriteria ini menuntun para guru untuk memilih media 

yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh 

guru. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan di mana 

pun dan kapan pun dengan pealatan yang tersedia di sekitarnya, 

serta mudah dipindahkan dan dibawa ke mana-mana. 

4. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu 

kriteria utama. Apa pun media itu, guru harus mampu 

menggunakannnya dalam proses pembelajaran. Nilai dan 

manfaat  media sangat ditentukan oleh guru yang 

menggunakannya. 

d. Prosedur pemilihan 

Anderson dalam Sadiman (2009) melihat pemilihan media 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan 

instruksional. Prosedur pemilihannya dimulai denagn pertanyaan-

pertanyaan apakah pesan yang disampaikan bersifat 

informasi/hiburan atau pesan instruksional. Bila pesan instruksional 

yang ingin ditampilkan, apakah akan berfungsi sebagai saran 

belajar (media) atau sarana mengajar (peraga). Prosedur 
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selanjutnya ialah menentukan strategi instruksionalnya, yaitu 

apakah ingin memberikan pengalaman belajar sikap, keterampilan 

fisik atau kognitif. Pemilihan strategi belajar ini mengikuti 

prosedur diagram pemilihan media seperti pada Gambar 2.1. 

Selanjutnya kita memilih media yang sesuai untuk menentukan 

pilhan akhir. Pertimbangan untuk memperbandingkan ini dapat 

dilihat misalnya dari kriteria kemudahan diperolehnya, keluwesan 

pemakaiannya, keseuaiannya dengan sumber-sumber  kondisi dan 

keterbatasan yang ada. 

 

Gambar 2.1. Diagram Pemilihan Media Menurut Anderson 

 

Sumber: Anderson dan Sadiman (2009) 

2.3.2. Pengembangan Media  

Pengembangan media bilik emosi didasarkan pada hal-hal yang 

dipaparkan oleh Arsyad (2011) dan Sadiman (2009), yaitu: (a) analisis 

kebutuhan; (b) tujuan; (c) pengembangan materi; (d) penulisan naskah; 

(e) alat ukur keberhasilan dan evaluasi media.  

Adapun penjelasan pengembangan media sebagai berikut. 

a. Analisis kebutuhan 

Sebelum program media dibuat guru harus mengetahui sejauh 

mana pengetahuan awal siswa yang menjadi sasaran program. 

Sehingga program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa 
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karena pada hakekatnya setiap siswa memiliki kebutuhan yang 

berbeda-beda 

b. Tujuan 

Tujuan yang jelas dapat menentukan materi pelajaran yang 

sesuai untuk dipelajari. Dengan tujuan itu guru dapat menentukan 

alat pengukur yang tepat untuk menilai apakah siswa telah berhasil 

mencapai tujuan atau belum. Tujuan harus berorientasi pada siswa 

bukan pada guru.  

c. Pengembangan materi 

Sub-sub kemampuan yang disajikan harus diidentifikasi sesuai 

keperluan untuk mencapai semua tujuan. 

d. Penulisan naskah 

Materi dituangkan dalam tulisan dan atau gambar yang disebut 

naskah program media. Pada dasarnya naskah tersebut menjadi 

penuntun ketika memproduksi program media. Treatment atau 

uraian yang menggambarkan alur penyajian media juga disertakan, 

agar mempunyai gambaran urutan visual. 

e. Alat ukur keberhasilan dan Evaluasi Media 

Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti diskusi 

kelas (kelompok atau perorangan), observasi perilaku, evaluasi 

media yang digunakan. 

Walker dan Hess dalam Arsyad (2011), memberikan kriteria 

mereview perangkat lunak media yang berdasarkan pada kualitas. 

a. Kualitas isi dan tujuan 

1. Ketepatan 

2. Kepentingan 

3. Kelengkapan 

4. Keseimbangan 

5. Minat/perhatian 

6. Keadilan 

7. Kesesuaian situasi siswa 
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b. Kualitas instruksional 

1. Memberikan kesempatan belajar 

2. Memberikan bantuan untuk belajar 

3. Kualitas memotivasi 

4. Fleksibilitas instruksional 

5. Hubungan dengan program pembelajaran lainnya 

6. Kualitas sosial interaksi instruksional 

7. Kualitas tes dan penilaian 

8. Memberi dampak bagi siswa 

9. Membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya 

c. Kualitas teknis 

1. Keterbacaan 

2. Mudah digunakan 

3. Kualitas tampilan 

4. Kualitas penanganan jawaban 

5. Kualitas prngelolaan program 

6. Kualitas pendokumentasiannya 

2.4.Stimulasi Pemahaman Emosi Anak  

2.4.1.  Stimulasi 

2.4.1.1. Pengertian Stimulasi 

Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar 

anak usia 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara 

optimal (Kaptiningsih, 2010). Morisson (dalam Mashar, 2011) 

menyatakan bahwa stimulasi atau program pengayaan berperan 

penting dalam tahun-tahun awal. Stimulasi identik deng an 

pemberian rangsangan yang berasal dari lingkungan di sekitar 

anak guna lebih mengoptimalkan aspek perkembangan anak 

(Mashar, 2011). 

Pemberian stimulasi bertujuan untuk: 1) mempercepat 

dan meningkatkan kualitas aspek perkembangan; 2) 

meningkatkan mekanisme integrasi antar-aspek; 3) membantu 

anak mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki; 4) melindungi 
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anak dari perasaan tak nyaman, merasa dihukum, 

dipersalahkan, direndahkan, karena gagal melakukan sesuatu; 

5) membantu anak mengembangkan perilaku adaptif terarah 

(Ekowarni, dalam Mashar (2011)). 

2.4.1.2. Prinsip-Prinsip Stimulasi Anak Usia Dini 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan 

pemberian stimulasi menurut Mashar (2011), yaitu: 

a. Prinsip Developmental Appropriate Practice (DAP) 

DAP lebih menekankan pada kesesuian usia, 

kesesuaian individual, dan kesesuaian sosial budaya. 

Kesesuaian usia sebagai salah  satu prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam pemberian stimulasi kepada anak, 

terkait dengan karakteristik anak usia dini secara usia dini, 

antara lain masa bermain dan .tugas perkembangan. 

b. Prinsip perkembangan anak 

Hal-hal terkait perinsip perkembangan anak adalah 

sebagai berikut: (1) setiap aspek perkembangan saling 

terkait; (2) anak berkembang berdasarkan tahapan-tahapan 

yang pasti; (3)  perkembangan setiap anak bervariasi satu 

dengan yang lainnya; (4) perkembangan memiliki dampak 

komulatif yang tertunda; (5) perkembangan baru 

didasarkan pada perkembangan sebelumnya; (6) terdapat 

periode optimal dalam perkembangan (masa peka); (7) 

setiap tahap perkemnbangan anak terdapat tugas-tugas 

perkembangan;  dan (8) penerapan pengembangan emosi 

anak perlu memperhatikan proses perkembangan emosi 

anak. 

c. Prinsip belajar anak usia dini 

Prinsip pemberian stimulasi emosi sesuai dengan 

karakteristik anak seperti bermain, penggunaan simbol, 

asosiasi, meniru, eksplorasi, manipulasi, berekspresi, 

berbicaram dan berimajinasi. 
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2.4.2.  Emosi 

2.4.2.1. Pengertian Emosi 

Emosi berasal dari bahasa Latin “movere” yang berarti 

bergerak atau menggerakkan, sehingga dapat diartikan sebagai 

dorongan untuk bertindak yang merujuk pada suatu perasaan 

atau pikiran, suatu keadaan biologis dan psikologis serta 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak (Goleman (1995) 

dalam Mashar (2011). Emosi merupakan keadaan yang 

kompleks pada diri yang meliputi perubahan secara badaniah 

seperti dalam bernapas, detak jantung, perubahan kelenjar, dan 

kondisi mental (Lazarus (1991) dalam Mashar (2011). 

Mashar (2011) mengemukakan bahwa emosi lebih 

sebagai reaksi yang terpola bukan hanya kejadian yang tidak 

terorganisasi. Menurutnya, emosi juga terkait erat dengan 

proses coping sebagai upaya pemecahan masalah dalam 

kehidupan individu. Sedangkan Sarlito Wirawan Sarwono 

dalam Yusuf (2011) berpendapat bahwa emosi merupakan 

setiap keadaan pada diri sesorang yang disertai warna afektif 

baik pada tingkat lemah (dangkal) maupun pada tingkat yang 

luas (mendalam). Warna afektif yang dimaksud adalah 

perasaan-perasaan tertentu yang dialami seseorang pada saat 

menghadapi situasi tertentu, seperti gembira, bahagia, putus 

asa, terkejut, benti, dan lain sebagainya (Yusuf, 2011). 

2.4.2.2. Mekanisme dan Variabel Emosi 

Lewis dan Rosenblum (dalam Ali & Yeni, 2004) 

mengemukakan proses terjadinya emosi yang dialami individu 

melalui 5 tahap (Mashar, 2011), yaitu: (a) elicitors, yaitu 

adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa; (b) receptors, 

yaitu aktivitas menerima rangsangan yang terjadi di pusat 

sistem syaraf; (c) state, yaitu perubahan fisiologis seperti 

jantung berdetak keras, tekanan darah naik, badan tegang, atau 

terjadi perubahan pada hormon lainnya; (d) expression, yaitu 
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terjadinya perubahan yang dapat diamati seperti pada wajah, 

tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan 

fisiologis; dan (e) experience,yaitu persepsi dan interpretasi 

individu pada kondisi emosionalnya yakni menerjemahkan dan 

merasakan perasaan sebagai rasa takut, stres, terkejut, dan 

ngeri. 

Syamsuddin (dalam Ali & Yeni, 2004) mengutarakan 

rumusan mekanisme emosi di atas dalam tiga variabel 

(Mashar, 2011), yaitu: (a) variabel stimulus, yaitu rangsangan 

yang menimbulkan emosi; (b) variabel organismik, yaitu 

perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi saat mengalami 

emosi; dan (c) variabel respons, yaitu pola sambutan ekspresif 

atas terjadinya pengalaman emosi. 

2.4.2.3. Jenis-Jenis dan Klasifikasi Emosi 

Lazarus (dalam Mashar,  2011) mengkategorikan emosi 

menjadi dua kategori, yaitu: 

a. emosi primer atau dasar (basic), merupakan emosi asli dan 

elemen dari fisiologis. Ditemukan secara konsisten pada 

berbagai budaya dan beberapa spesies binatang. Emosi 

primer ada sejak lahir atau pada tahun pertama kehidupan 

dan merupakan dorongan dan ekspresi yang leibh 

ditujukan sebagai tugas penyesuaian yang paling penting 

dalam mempertahankan diri dari bahaya, reproduksi, 

orientasi, dan eksprolasi. Hal ini juga disebut sebagai 

universalitas biologis. 

b. emosi sekunder (derived), merupakan kombinasi dari 

beberapa emosi primer. 

Hurlock (dalam Mashar, 2011)  mengemukakan macam-

macam emosi yang umum pada anak-anak yaitu: (a) ketakutan; 

(b) kemarahan; (c) rasa malu; (d) rasa malu; (e) kekhawatiran; 

(f) kecemasan; (g) kecemburuan; (h) dukacita; (i) 

keingintahuan; (j) kegembiraan; dan (k) kasih sayang. 
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Emosi diklasifikasikan secara ringkas menjadi dua 

(Mashar, 2011 dalam Ali & Yeni, 2004), yaitu emosi negatif 

dan emosi positif yang dapat diamati pada Tabel 1.1. di bawah 

ini. 

Tabel 2.2. Emosi Posif dan Emosi Negatif 

Emosi Positif Emosi Negatif 

 Rela (eagerness) 

 Lucu (humor) 

 Kegembiraan/keceriaan 

(joy) 

 Kesenangan/kenyamanan 

(pleasure) 

 Rasa ingin tahu (curiosity) 

 Kebahagiaan (happiness) 

 Kesukaan (delight) 

 Rasa cinta/kasih sayang 

(love) 

 Ketertarikan/takjub 

(excitement) 

 

 Tidak sabaran (impatience) 

 Kebimbangan (uncertainty) 

 Rasa marah (anger) 

 Kecurigaan (suspicion) 

 Kecemasan (anxiety) 

 Rasa bersalah (guilt) 

 Rasa cemburu (jelously) 

 Rasa jengkel (annoyance) 

 Rasa takut (fear) 

 Depresi (depression) 

 Kesedihan (sadness) 

 Rasa benci (hate) 

 

2.4.2.4. Jenis-Jenis Ekspresi Emosi 

Ekspresi emosi terdiri dari ekspresi verbal dan 

nonverbal. Ekspresi verbal dapat berupa kata-kata, berbicara 

tentang emosi yang dialami, dan lain sebagainya. Ekspresi 

nonverbal dapat berupa ekspresi wajah, ekspresi vokal, 

perubahan fisiologis, gerak dan isyarat tubuh, dan tindakan-

tindakan emosional, yang dijabarkan sebagai berikut (Mashar, 

2011). 

a. Ekspresi wajah 

Kita mengetahui seseorang bahagia atau sedih yang 

merupakan emosi bahagia dan sedih melalui raut 
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wajahnya. Terlihat perbedaan wajah yang ditunjukkan 

pada saat bahagia, marah ataupun sedih. 

b. Ekspresi vokal 

Nada suara seseorang akan berubah mengiringi 

emosi yang dialami. Sesorang yang marah nada suaranya 

akan tinggi. Seseorang yang bahagia akan lepas dan 

lancar, adapun mereka yang sedih mungkin terbata-bata 

saat berbicara. 

c. Perubahan fisiologis 

Perubahan fisiologis bisa kita sadari atau tidak saat 

kita merasakan emosi. Pada saat takut, detak jantung 

meningkat, berdebar-debar, kaki dan tangan gemetar, bulu 

kuduk merinding, otot wajah menegang, dan berkeringat. 

d. Gerak dan isyarat tubuh 

Terkadang sangat nampak emosi seseorang melalui 

gerak-gerik tubuhnya, seperti seseorang yang gugup bisa 

menjadi tidak hati-hati, banyak melakukan gerakan tidak 

perlu, sering melakukan kesalahan, berkeringat, dan 

lainnya. Contoh lain, orang jatuh cinta akan menatap 

orang yang dicintainya lebih sering, duduk condong 

kepadanya, dan tersenyum lebih lebar. 

e. Tindakan-tindakan emosional 

Pada saat mengalami emosi, kadang seseorang diam 

saja. Tetapi, diam pun adalah tindakan yang 

mencerminkan emosional seseorang. Beberapa tindakan 

emosional misalnya saat takut meringkuk di bawah meja, 

saat sedih menangis, saat marah membanting gelas, saaat 

kecewa menyalahkan orang lain, dan saat tersinggung 

memaki. 
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2.4.3. Perkembangan Emosi Anak 

2.4.3.1. Perkembangan Emosi Anak usia 4-6 Tahun 

Pada fase anak usia dini, karakteristik anak dapat 

dikategorikan berdasar tahap-tahap perkembangan. Berkaitan 

dengan aspek emosi, Erikson memaparkan perkembangan 

emosi anak usia 4-6 tahun sebagai berikut (Mashar, 2011): 

a. Masa awal kanal-kanal (tahun-tahun prasekolah; usia 3-6 

tahun) sebagai tahap terbentuknya inisiatif versus rasa 

bersalah (initiative vs. guilt) dengan karakteristik anak 

yang mulai mengembangkan berbagai aktivitas dan 

perilaku yang lebih bertujuan. Lingkungan yang memberi 

kesempatan bereksplorasi akan dapat mengembangkan 

kemampuan anak untuk menerima tanggungjawab, atktif, 

dan memiliki keterlibatan dengan lingkungan. Namun 

perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul 

jika anak tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas baru. 

b. Masa remaja (usia sekolah; 6-12 tahun)  sebagai tahap 

industry vs. inferiority yang mana anak harus menguasai 

keterampilan sosial dan akademik. Periode ini ketika anak 

membandingkan dirinya dengan teman sebayanya. 

Kemampuan untuk industry membuat anak merasa yakin 

dengan keterampilan sosial dan akademiknya sendiri, 

namun kegagalan akanmemberi atribut penting yang 

menimbulkan perasaan inferior (rendah diri). 

2.4.3.2. Ciri-Ciri dan Karakteristik Emosi Anak 

Emosi mengandung ciri-ciri sebagai berikut (Yusuf, 

2011), yaitu: (a) lebih bersifat subjektif daripada peristiwa 

psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir; (b) 

bersifat fluktuatif (tidak tetap); dan (c) banyak bersangkut paut 

dengan peristiwa pengenalan panca indera. 

Yusuf (2011) juga mengutarakan karakteristik emosi 

anak yaitu: (a) berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba; (b) 
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terlihat lebih hebat/kuat; (c) bersifat sementara/dangkal; dan 

(3) dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. 

Beberapa ciri utama reaksi emosi anak adalah sebagai 

berikut (Mashar, 2011): 

a. Reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespons 

suatu peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin 

bertambah usia, anak akan semakin mampu memilih kadar 

keterlibatan emosinya. 

b. Reaksi emosi sering kali muncul pada setiap peristiwa 

dengan cara yang diinginkannya. Anak dapat bereaksi 

emosi kapan saja mereka menginginkannya. 

c. Reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke 

kondisi lainnya. Spontanitas pada diri anak menunjukkan 

konsisi asli (genuine) di mana anak sangat terbuka dengan 

pengalaman-pengalaman hatinya. 

d. Reaksi emosi bersifat individual, artinya meskipun 

peristiwa-peristiwa pencetus emosi sama namun reaksi 

emosinya dapat berbeda-beda. Hal ini terkait dengan 

berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan emosi 

terutama pengalaman-pengalaman dari lingkungan yang 

dialami anak. 

e. Keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejal tingkah 

laku yang ditampilkan. Hal ini juga dikarenakan anak-

anak seringkali mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan emosi secara verbal. 

2.4.3.3. Perkembangan dan Indikator Pemahaman terhadap Emosi 

pada Anak usia 4-6 Tahun 

Indikator perkembangan emosi anak usia 4-6 tahun yang 

dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 146 tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum PAUD Lampiran I sebagai berikut: 
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Tabel 2.3. Indikator Perkembangan Emosi Anak Usia 4-6 Tahun 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

4-5 tahun 5-6 tahun 

Mengenal emosi 

diri dan orang 

lain 

Menjalin pertemanan 

dengan teman lain 

Beradaptasi secara 

wajar dalam situasi 

baru 

Menunjukkan 

reaksi emosi 

secara wajar 

Mempertahankan 

haknya untuk 

melindungi diri 

dengan bantuan orang 

lain, misalnya 

meminta bantuan pada 

orang dewasa 

Mempertahankan 

haknya untuk 

melindungi diri  

 

2.4.4. Anak dengan Autisme 

Autisme merupakan gangguan perkembangan pervasif yang 

ditandai oleh adanya kelainan dan atau hendaya perkembangan yang 

muncul sebelum usia 3 tahun, dan dengan ciri kelainan fungsi dalam 

tiga bidang: interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas dan 

berulang (Maslim, 1993). 

Ciri-ciri atau tanda-tanda anak dengan gangguan autisme 

(Winarsih, dkk, 2013), yaitu: (a) cirinya bervarisasi meliputi 3 bidang 

yaitu komunikasi/wicara, interaksi sosial, dan gerakan yang berulang-

ulan (stereotipi) dengan derajat ringan sampai berat; (b) anak sangat 

lambat bicara atau tidak sama sekali, mengeluarkan suara aneh tanpa 

maksna, mengulang-ulang ucapan lawan, berbicara tapi tidak untuk 

berkomunikasi; (c) ditanya tidak bisa menjawab, bahkan mengulang 

pertanyaan; (d) tidak bisa berkomunikasi dua arah dan tidak menatap 

lawan bicaranya; (e) kalau dipanggil tidak menengok; (f) merasa tidak 

nyaman dalam keramaian, misalnya pesta ulang tahun, perkawinan, dan 

lain sebagainya; (g) merasa lebih nyaman bila bermain sendiri; (h) 

berperilaku aneh seperti jalan berjinjit-jinjit, berputar-putar, lompat-
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lompat, mondar-mandir tak bertujuan; (i) sering melihat dengan mata 

yang miring; (j) kelekatan dengan benda tertentu, sehingga kemana-

mana harus membawa benda tersebut; (k) mengamuk hebat kalau tidak 

mendapatkan keinginannya, (l) tertawa/menangis/marah tanpa sebab 

yang jelas; (m) tidak ada rasa empati, (n) ada kebutuhan untuk 

mencium-cium untuk memasukkan sesuatu dan memasukkan segala 

benda yang dipegangnya ke dalam mulut dan sigigit-gigit. 

Berdasarkan pedoman diagnostik yang dijelaskan Maslim (1993), 

biasanya tidak jelas ada periode perkembangan yang normal 

sebelumnya, tetapi bila ada, kelainan perkembangan sudah menjadi 

jelas sebelum usia 3 tahun, sehingga sudah menjadi jelas sebelum usia 3 

tahun, sehingga diagnosis sudah dapat ditegakkan. Tetapi gejala-

gejalanya dapat didiagnosis apada semua kelompok umur. 

Selalu ada hendaya kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal 

balik (recriprocal social interaction). Ini berbentuk apresiasi yang tidak 

adekuat terhadap isyarat sosio-emosional, yang tampaknya sebagai 

kurangnya respons terhadap emosi orang laing dan/atau kurangnya 

modulasi terhadap perilaku dalam konteks sosial, buruk dalam 

menggunakan isyarat sosial dan integrasi yang lemah dalam perilaku 

sosial, emsianal dan komunikatif, dan khususnya, kurangnya respons 

timbal balik sosio-emosional (Yusuf, 2011). 

Demikian juga terdapat hendaya kualitatif dalam komunikasi. Ini 

berbentuk kurangnya penggunaan keterampilan bahasa yang dimiliki di 

dalam hubungan sosial, hendaya dalam permainan imaginatif dan 

imitasi sosial, keserasian yang buruk dan kurangnya interaksi timbal 

balik dalam percakapan, buruknya keluwesan dalam bahasa ekspresif 

san keativitas fantasi dalam proses pikir yang relatif kurang kurangnya 

respon emosional terhadap ungkapan verbal dan non-verbal orang lain, 

hendaya dalam menggunakan variasi irama atau penekanan sebagai 

modulasi komunikatif, dan kurangnya isyarat tubuh untuk menekankan 

atau memberi arti tambahan dalam komunikasi lisan (Yusuf, 2011). 
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Kondisi ini juga ditandai oleh pola perilaku, minat dan kegiatan 

yang terbatas, berulang dan stereotipik. Ini berbentuk kecenderungan 

untuk bersikap kaku dan rutin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-

hari; ini biasanya berlaku untuk kegiatan baru dan juga kebiasaan 

sehari-hari serta pola bermain. Terutama sekali dalam masa kakak-

kanak dini, dapat terjadi kelekatan hkas terhadap benda-benda yang 

anaeh, khususnya benda yang tidak lunak. Anak dapat memaksakan 

suatu kegiatan rutin salam ritual yang sebetulnya tidak perlu; dapat 

terjadi preokupasi yang stereotipik terhadap suatu minat seperti sering 

menunjukkan minat khusus terhadap segi-segi non-fungsional dari 

benda-benda (misalnya bau atau rasanya); damn terdapat penolakan 

terhadap perubahan dari rutinitas penolakan terhdap lingkungan hidup 

peribadi speperti perpindahan mebel atau hiasan dalam rumah (Yusuf, 

2011). 

Ramadhani, dkk (2011) menambahkan bahwa penyandang autis 

memiliki kelemahan untuk mengenal kandungan emosi dari stimulus 

yang dihadapi. Anak dengan autisme mengalam kesulitan dalam 

mengenali emosi orang lain sehingga tidak mampu mengekspresikan 

emosinya, apalagi melalui kontak emosi dengan orang lain. 

2.5.Kajian Penelitian yang Relevan 

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelurusan terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, 

diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 

yaitu: 

Pemberian musik perkusi dalam meningkatkan ekspresi emosi anak 

autis yang disusun oleh Mumtas Azuma dan Fathul Lubabin Nuqul tahun 

2017 menunjukkan bahwa, terapi musik perkusi bisa meningkatkan ekspresi 

emosi pada anak autis. 

Peningkatan perkembangan sosial dan emosional anak kelompok B1 

melalui penerapan media balloon craft di TK Bina Anaprasa Nuris Jember 

Tahun Pelajaran 2015/2016 yang disusun oleh Fikri Firda Purnamasari tahun 



30 
 

2016 menunjukkan bahwa penerapan media balloon craft dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan perkembangan sosial dan emosional anak kelompok B1 

TK Bina Anaprasa Nuris Jember tahun pelajaran 2015/2016. 

Penerapan metode bermain berbantuan media barang bekas untuk 

meningkatkan keterampilan sosial emosional anak yang disusun oleh Putu 

Pustika Astrini, Gede Raga, Luh Ayu Tirtayani tahun 2014 menghasilkan 

peningkatan keterampilan sosial emosional anak setelah penerapan metode 

bermain berbantuan media barang bekas pada anak kelompok B semester 

genap tahun pelajaran 2013/2014 di TK Budhi Kerti Kecamatan/Kabupaten 

buleleng. 

2.6. Kerangka Berpikir 

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam 

merumuskan masalah ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Anak dengan autisme memiliki masalah yang kompleks secara 

kuantitas dan kualitas dikarenakan anak dengan autisme memiliki 

permasalahan dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan 

penanganan khusus dalam meningkatkan seluruh aspek perkembangannya 

secara optimal. Aspek perkembangan yang dimaksud salah satunya adalah 

aspek pemahaman emosi anak. Dalam mengembangkannya dibutuhkan 

stimulasi yang tepat agar perkembangan dapat optimal dan anak 

berkebutuhan dapat hidup secara mandiri di masyarakat. Stimulasi yang 

dilakukan dapat menggunakan berbagai media pendukung di sekitar yang 
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dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa agar menjawab kebutuhan 

anak yang khas dan unik serta menjawab tujuan dalam mengembangkan 

aspek kehidupan anak yang lebih optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


