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Untuk Memulai Semua Aktvitas,  

Kamu hanya Butuh Yakin Dengan Apa Yang Akan Kamu Kerjakan  

Dan  

DO YOUR BEST 

Karena Tidak Ada Usaha Yang Sia-Sia.    
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ABSTRAK 

Husnuzziadatul Khairi. 16204030030. Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Perkembangan Sosial Emosional Anak Attention Deficit Hiperactivity Disorder 

(ADHD) Di PAUD Inklusi Yogyakarta. Tesis, Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

Perkembangan sosial emosional anak dengan gangguan Attention Deficit 

Hiperactivity Disorder (ADHD) dapat dikatakan cukup rendah apabila  

dibandingkan dengan anak-anak non disabiltas. Rendahnya perkembangan ini 

membutuhkan penanganan yang lebih baik dari sekolah terutama oleh guru. Guru 

dapat memberikan penanganan kepada anak ADHD dengan dibantu oleh psikolog, 

dan terapis. Ada pula sekolah yang memberikan penanganan melalui guru sebagai 

guru kelas dan merangkap sebagai psikolog dan terapis guna membantu 

meningkatkan perkembangan sosial emosional anak.  

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan membandingkan upaya yang dilakukan 

oleh guru dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak dengan 

gangguan Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) di TK Laboratori 

Pedagogia UNY dan TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta. Jenis penelitian 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. 

Sedangkan, Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data 

primer yaitu guru, terapis, dan psikolog. Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan 

melalui tiga tahapan yaitu reduksi, display, dan verifikasi.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, upaya guru dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak ADHD yaitu TK Laboratori Pedagogia UNY 

melalui tiga tahapan yaitu observasi, intervensi dan penilaian. Sedangkan upaya 

guru di TK Islam pelangi Anak Negeri Yogyakarta cukup kompleks mulai dari 

mengobservasi anak, wawancara dengan orang tua, memberikan diagnosa dan 

Intervensi anak, serta penilaian. Kedua, Persamaan upaya guru dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak ADHD di dua lokasi penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan intervensi dalam bentuk ekstingsi, kontak mata, stimulasi, 

pembiasaan, dan bermain.  Sedangkan perbedaannya yaitu, di TK Laboratori 

Pedagogia UNY guru menggunakan intervensi dalam bentuk time out, perjanjian 

awal, stimulasi, dan pendekatan perilaku serta bantuan dari para terapis dengan 

intruksi dari psikolog. Berbeda halnya dengan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta yang menggunakan intervensi dalam bentuk satiasi, kontak fisik dan 

terapi okupasi dan wicara. Dikarenakan di TK ini tidak menggunakan psikolog dan 

terapis, maka guru di sini merangkap sebagai psikolog sekaligus terapis.  

 

Kata Kunci: Upaya Guru, Perkembangan Sosial Emosional, ADHD. 
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ABSTRAK  
 
Husnuzziadatul Khairi. 16204030030. Teacher's Efforts to Improve the 

Development of Social Emotional Child with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) in Yogyakarta Inclusion PAUD. Thesis of Early Childhood 

Islamic Education, Department Sunan Kalijaga State Islamic University, 

Yogyakarta.  

 

The social emotional development of children with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) can be said to be quite low when compared to non-disabled 

children. The low level of development requires better handling of schools, 

especially by teachers. Teachers can provide treatment to ADHD children with the 

help of psychologists and therapists. There are also schools that provide care through 

teachers as classroom teachers and concurrently as psychologists and therapists to 

help improve children's social emotional development.   

 

This study aims to describe and compare the efforts made by the teacher to improve 

the Development of Social Emotional Child Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) at the Pedagogical Laboratories UNY Kindergarten and Pelangi 

Anak Negeri Yogyakarta State Kindergarten. The type of research used by 

researchers in this study is descriptive-comparative. Meanwhile, the source of data 

from this study is primary data. Primary data sources are teachers, therapists, and 

psychologists. Data collection techniques with interviews, and documentation, while 

data analysis techniques are carried out through three stages, namely reduction, 

display, and verification.  

 

The results of this study indicate that first, the teacher's efforts to improve the social 

emotional development of ADHD children, namely the Pedagogical Laboratory of 

UNY Kindergarten through three stages, namely observation, intervention and 

assessment. While the efforts of teachers in Pelangi Anak Negeri Yogyakarta 

Islamic Kindergarten are quite complex ranging from observing children, 

interviewing parents, providing child diagnoses and interventions, and evaluating. 

Second, the equality of teachers' efforts in improving the social emotional 

development of ADHD children in the two locations of this study were both using 

interventions in the form of ecstasy, eye contact, stimulation, habituation and play. 

While the differences are, in the Pedagogical Laboratory of UNY Kindergarten 

teachers use interventions in the form of time out, initial agreement, stimulation, and 

behavioral approach and assistance from therapists with instructions from 

psychologists. Unlike the case with the Pelangi Anak Negeri Yogyakarta 

Kindergarten which uses interventions in the form of satiation, physical contact and 

occupational and speech therapy. Because in this kindergarten does not use 

psiocologists and therapists, the teacher here also serves as a psychologist and 

therapist.  

 

Keywords: Teachers Effort, Social Emotional development, ADHD. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai individu yang memiliki sifat unik, pertumbuhan dan 

perkembangan bagi setiap anak usia dini berbeda-beda. Masing-masing 

anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan cara tertentu seperti 

beberapa individu lain. Hal ini terjadi karena pertumbuhan dan 

perkembangan merupakan sesuatu proses perubahan yang kompleks, 

melibatkan beberapa faktor yang saling terkait antara yang satu dengan 

yang lain. 

Ada enam aspek perkembangan anak yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014, 

yaitu perkembangan nilai-nilai agama dan moral, perkembangan fisik 

motorik, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan 

sosial emosional, dan perkembangan seni. 

Perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan salah 

satu aspek penting dalam perkembangan anak. Perkembangan sosial 

emosional berkaitan dengan kapasitas anak untuk mengembangkan self-

confidence, trust, dan empathy. Perkembangan sosial emosional yang 

positif merupakan prediktor untuk kesuksesan dalam bidang akademik, 

kognitif, sosial, dan emosional anak dalam kehidupan selanjutnya.
1
 

Secara rinci dijelaskan oleh Syamsu Yusuf bahwa perkembangan 

sosial merupakan pencapaian kematangan anak dalam hubungan sosial. 

Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi 

                                                           
1
 Christiana Hari Soetjiningsih, Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai 

Dengan Kanak-Kanak Terakhir, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 213 
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yang melebur menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan 

bekerja sama.
2
 Sedangkan emosi menurut Sarlito Wirawan Sarwono 

menyatakan bahwa setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai 

warna secara efektif baik pada tingkat lemah (dangkal) maupun dalam 

tingkat luas (mendalam).
3
 Sehubungan dengan definisi perkembangan 

sosial emosional ini, maka Departemen Of Children menguraikannya 

sebagai berikut:  

“Social development (being social) how we come to understand 

ourselves in relation to other, how we make friends, understand 

the rules of society and behave towards others. Emotional 

development (having feelings) how we make com to understand 

our own and others‟ feelings and develop our ability to „stand in 

someone else‟s shoes‟ and see things from their point of view, 

reffered to as empathy.”
4
 

 

Perkembangan sosial emosional adalah wahana untuk membina 

anak agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar dan dapat 

berinteraksi dengan sesama dan orang lain. Dari beberapa pendapat di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan sosial emosional 

adalah perkembangan dimana anak bisa melakukan hubungan dengan 

orang lain dan dengan cara pengontrolan perasaan terhadap diri sendiri 

dan orang lain.  

Kurang optimalnya tingkat perkembangan sosial emosional rentan 

terjadi pada anak dengan gangguan attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD). Melihat bahwa perkembangan sosial emosional adalah 

                                                           
2
 Syamsu Yusuf LN., Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja. (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2014), h. 122 
3
 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 188 

4
Department of Children, School And Families, Social And Emotional Aspects Of 

Development Guidance For Practitioners Working In The Early Years Foundation Stage 

(DCSF Publications: Nottingham, 2008), h. 5 
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salah satu bagian penting dari perkembangan lainnya, maka perlu 

dilakukannya pemberian layanan atau perlakuan khusus oleh guru kepada 

anak- anak penyandang diasbilitas terutama  dengan gangguan attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD). Tujuan dari diberikannya layanan 

khusus kepada anak ADHD yaitu agar anak bisa mengontrol emosi yang 

ada pada dirinya sendiri dan berinteraksi dengan orang yang ada di 

sekelilingnya, sehingga perkembangan sosial dan emosional yang ada 

pada diri anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 

perkembangan yang dialami anak pada umumnya.  

Salah satu bentuk pertolongan terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHD adalah dengan memberikan kesempatan kepada 

anak untuk bergaul dengan anak non disabilitas lainnya dalam sebuah 

bingkai pendidikan. Pendidikan yang seperti ini sering kita kenal dengan 

pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan dengan layanan 

khusus yang memberikan kesempatan untuk belajar kepada anak 

berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak pada umumnya 

sehingga mereka dapat menirukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

anak normal lainnya. Peneliti mengetahui bahwa di Yogyakarta ada 

beberapa lembaga PAUD yang sudah menerapkan layanan bagi anak 

berkebutuhan khusus.  

 Dalam kajian dan penelitian ini, peneliti melakukan kajian 

terhadap upaya guru dalam meningkatkan perkembangan sosial 

emosional anak ADHD di PAUD Inklusi Yogyakarta. Lokasi yang 

diambil sebagai tempat penelitian yaitu di TK Pedagogia, dan TK Islam 

Pelangi Anak Negeri.  

TK Laboratori Pedagogia terletak di Jl. Bantul No. 50, 

Gedongkiwo, Mantrijeron, kota Yogyakarta. Kode pos 55142, Telp. 



4 

 

 

0274415490 / 0274375647. TK Laboratori Pedagogia sebagai salah satu 

laboratorium tumbuh kembang anak memiliki program unggulan dengan 

memberikan ruang kepada anak anak difabel untuk belajar bersama 

dengan teman sebayanya.  

Pada kegiatan observasi awal, peneliti melakukan sedikit 

perbincangan dengan kepala sekolah, berikut hasil wawancara mengenai 

perkembangan anak dengan gangguan ADHD: 

“Dikarenakan sekolah kami adalah salah satu sekolah 

penyelenggara pendidikan Inklusi, jadi kami menerima anak 

dengan berbagai keadaan tidak hanya anak ADHD. Namun, dari 

sekian banyak anak yang mengalami gangguan, anak dengan 

ADHD yang rentan kami temui. Kami memberikan layanan yang 

lebih kepada anak dengan berbagai gangguan yang dibantu oleh 

psikolog, terapis, dan shadow. Dengan penanganan yang tepat dan 

keadaan seperti lingkungan sekolah yang baik, alhamdulillah 

keadaan anak-anak ini menjadi lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. 
5
 

 

TK Islam Pelangi Anak Negeri merupakan salah satu penyedia 

layanan pendidikan inklusi di kota Yogyakarta. Sekolah ini terletak di Jl. 

Nitikan Baru No. 09, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 

menerima anak dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, 

ras, dan kemampuan. Bentuk inklusi di TK Islam Pelangi Anak Negeri 

yaitu beberapa isi materi belajar yang disesuaikan dengan kemampuan 

masing-masing anak, ketersediaan GPK (Guru Pendamping Khusus) dari 

sekolah, terapi bagi ABK (Anak Berkebutuhan Khsus) murid baru, field 

trip, kunjungan profesi dan lain-lain. Dalam pelayanan inklusi GPK 

bertugas untuk membantu anak regular dan ABK ketika memengalami 

                                                           
5
 Wawancara dengan Kepala Sekolah di TK Laboratori Pedagogia UNY pada 

tanggal 26 maret 2018 
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kesulitan dalam pembelajaran sewaktu pembelajaran sedang berlangsung. 

GPK di TK Islam Pelangi Anak Negeri merupakan guru tetap TK yang 

disediakan oleh sekolah sendiri.  

Sekilas kutipan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

pada tahap observasi awal, yaitu: 

“TK kami ini adalah yayasan bukan TK Negeri seperti TK 

lainnya, tapi meskipun TK ini adalah milik pribadi, kami 

berkomitmen untuk menerima dan membantu anak dengan ikhlas 

tanpa memandang derajat, ekonomi dan lainnya. Saya dan suami 

saya berfikir bahwa kita berkewajiban untuk membantu anak-anak 

yang bisa dibilang berkebutuhan khusus agar mereka tidak 

memiliki alasan untuk tidak sekolah. Karena sebenarnya mereka 

pun seperti kita, butuh pendidikan untuk keberlangsungan hidup 

mereka kedepannya. Dari pengalaman yang kami miliki dan 

kepercayaan masyarakat, saya beserta guru-guru yang lain dengan 

sabar terus memberikan penanganan dan menyediakan tempat 

yang memberikan kenyamanan kepada mereka (ABK). Dengan 

kerja keras dan ikhlas yang kami berikan sebagian dari siswa kami 

yang bisa dibilang ABK, mereka dapat diterima di sekolah umum, 

seperti di SDN Giwangan. Hal ini menjadi pemicu kita untuk 

terus melakukan pengembangan diri untuk penanganan anak. ”  

 

Perkembangan sosial emosional anak ADHDWawancara yang 

peneliti lakukan kepada guru di dua lokasi ini tentang konsep 

perkembangan sosial emosional anak dengan gangguan ADHD ternyata 

memberikan kesimpulan bagi peneliti bahwa perkembangan sosial 

emosional anak dengan gangguan ADHD sangat bergantung pada 

penanganan yang diberikan oleh lingkungan mereka.  

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan di dua lokasi 

penelitian ini, maka peneliti menemukan hal yang berbeda antara sekolah 

yang satu dengan yang lainnya dalam pemberian intervensi. Untuk 

menangani permasalahan yang dialami oleh anak dengan gangguan 
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ADHD dalam perkembangan sosial emosional, maka TK Laboratori 

Pedagogia UNY memberikan pelayanan yang dilakukan oleh guru berupa 

pendekatan-pendekatan dan bekerjasama dengan psikolog dan terapis 

anak. Sedangkan di TK Islam Pelangi Anak Negeri menggunakan 

berbagai pendekatan yang dilakukan sepenuhnya oleh guru tanpa ada 

bantuan dari psikolog dan terapis. Guru meningkatkan perkembangan 

anak ADHD dengan dibekali pelatihan-pelatihan penanganan ABK dan 

pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya.   

Dikarenakan bentuk pelayanan dan penanganan yang didapatkan 

oleh anak berbeda, maka perbedaan ini tentu saja akan berdampak pada 

tingkat perkembangan sosial emosional anak. Ha ini menjadi alasan yang 

menarik untuk peneliti melakukan pengkajian lebih jauh dengan tema 

“Upaya Guru Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional 

Anak ADHD Di PAUD Inklusi Yogyakarta” dengan mengambil lokasi di 

2 tempat yaitu TK Laboratori Pedagogia dan TK Islam Pelangi Anak 

Negeri. Alasan pertama, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

perkembangan dan upaya yang dilakukan oleh guru terhadap 

perkembangan sosial emosional anak ADHD di PAUD Inklusi 

Yogyakarta. Kedua, peneliti ingin melakukan komparasi upaya guru 

dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak ADHD di TK 

Laboratori Pedagogia UNY yang dibantu oleh psikolog dan terapis 

dengan TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta yang mengandalkan 

keyakinan dan pengalaman guru dan kepala sekolah, serta mengetahui 

perubahan dari upaya yang dilakukan oleh guru.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di masalah atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan sosial emosional anak dengan gangguan 

ADHD di TK Laboratori Pedagogia UNY dan TK Islam Pelangi 

Anak Negeri Yogyakarta? 

2. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan Perkembangan Sosial 

Emosional Anak ADHD di TK Laboratori Pedagogia UNY dengan 

TK Islam pelangi Anak Negeri Yogyakarta.  

3. Apa saja persamaan dan perbedaan upaya guru dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak ADHD di (PAUD Inklusi 

Yogyakarta) TK Laboratori Pedagogia UNY dengan TK Islam 

Pelangi Anak Negeri Yogyakarta. 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) di TK Laboratori Pedagogia UNY 

dengan TK Islam pelangi Anak Negeri Yogyakarta.  

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan upaya guru dalam 

meningkatkan perkembangan sosial emosional anak attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD) di lembaga PAUD di 

Yogyakarta (TK Laboratori Pedagogia UNY dengan TK Islam 

pelangi anak Negeri Yogyakarta).  
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2. Kegunaan penelitian  

a. Secara teoritis 

1) Memberikan pengetahuan tentang upaya guru dalam 

meningkatkan perkembangan sosial emosional anak ADHD di 

PAUD Inklusi Yogyakarta.  

2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut 

mengenai treatment guru di sekolah terhadap perkembangan 

sosial emosional anak ADHD di PAUD Inklusi.  

b. Secara praktis 

a. Bagi warga sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan koreksi dan evaluasi serta pedoman untuk 

dapat menjaga dan meningkatkan kinerja guru dan warga sekolah 

lainnya.  

b. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi orang tua yang memiliki anak ADHD untuk 

selalu memberikan perhatian, bimbingan, dan mengembangkan 

social emosional anak ketika berada di lingkungan rumah.  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk terus melakukan 

pengembangan dalam penelitian selanjutnya mengenai 

perkembangan sosial emosional anak ADHD.  

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian terhadap penelitian yang 

sudah ada, maka ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, terkait dengan tema penelitian ini, adalah: 
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Jurnal yang ditulis oleh Aini Mahabbati dengan judul “Pendidikan 

Inklusif Untuk Anak Dengan Gangguan Emosi Dan Prilaku (Tunalaras)”
6
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kesempatan atau 

merekrut siswa dengan berbagai tipe, suku, ras, dan lainnya. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan hasil dari 

penelitian ini adalah dengan adanya pendidikan inklusif memberikan 

kemudahan untuk masyarakat untuk mengemban pendidikan. Temuan ini 

dapat dijadikan salah satu strategi untuk meminimalisir kesenjangan 

terhadap anak dengan berbagai latar belakang. Dalam pendidikan inklusi 

anak diberikan pelayanan yang baik sehingga guru tidak hanya bertugas 

sebagai pendidik di sekolah melainkan sebagai teladan yang baik, 

menanggapi perasaan anak, melatih pengendalian diri melatih mengontrol 

emosi, dan mengungkapkan emosi dengan kata-kata.   

Penelitian yang dilakukan oleh Femmi Nurmalitasari dengan tema 

“Perkembangan Sosial Emosional Pada Anak Usia Prasekolah”.
7
 Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk megembangkan perkembangan sosial 

emosional pada anak usia prasekolah. Hasil dari penelitian ini adalah 

perhatian selama masa kanak-kanak dapat mendongkrak hubungan antara 

perkembangan emosi dengan kompetensi akademik di sekolah, dengan 

melihat latar belakang pendidikan orang tua, ekonomi keluarga, usia 

anak, dan jenis kelamin. Temuan ini menjadi salah satu strategi untuk 

meningkatkan keberhasilan komptensi akademik di masa yang akan 

datang, tugas guru sebagai pendidik hendaknya menjadi teladan yang 

baik, mengenalkan emosi, menanggapi perasaan anak, melatih 

                                                           
6
 Aini mahabbati, Pendidikan Inklusif Untuk Anak Dengan Gangguan Emosi Dan 

Prilaku (Tunalaras), Jurnal Pendidikan Khusus, Vol 7. No. 2. November 2010.  
7
 Femmi Nurmalitasari, “Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Prasekolah”, 

Bulletin Psikologi, UGM, Vol. 23, No. 2 (Desember 2015) 
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pengendalian diri melatih mengontrol emosi, menerapkan disiplin dengan 

konsep empati, melatih keterampilan komunikasi, mengungkapkan emosi 

dengan kata-kata, dan memperbanyak permainan dinamis.  

Tesis yang disusun oleh Andina Novi Hastami dengan judul 

“Hubungan Pola Asuh Demokratis Dan Kedisiplinan Anak Terhadap 

Perkembangan sosial Emosional Anak Usia Dini TK Mekar Insani 

Yogyakarta”
8
 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif, data dan pengumpulan datanya 

menggunakan angket dan nilai raport, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi. Dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan pada apakah pola asuh demokratis anak memiliki 

dampak terhadap perkembangan sosial emosional anak yang tidak 

optimal sesuai dengan masa perkembangan anak usia dini. 

Tesis yang disusun oleh Ulfatun Azizah yang berjudul “Implikasi 

Fullday School Terhadap Perkembangan sosial Emosional Anak Usia 

Pra Sekolah Di Taman Penitipan Anak (TPA) Mutiara Qur‟ani 

Lempongsari Sariharjo Ngaglik Sleman”
9
 Tahun 2018. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang orangtua 

menitipkan anaknya ke TPA Mutiara Qur‟ani dan menganalisis peran 

guru dan orang tua untuk mendorong perkembangan sosial emosional 

anak pra sekolah di TPA Mutiara Qur‟ani, serta menganalisis bagaimana 

                                                           
8
 Novi Hastami, Hubungan Pola Asuh Demokratis Dan Kedisiplinan Anak 

Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini TK Mekar Insani Yogyakarta, 

Tesis: Program Magister Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017.  
9
 Ulfatun Azizah, Implikasi Fullday School Terhadap Perkembangan Sosial 

Emosional Anak Usia Pra Sekoladi Taman Penitipan Anak (TPA) Mutiara Qur‟ani 

Lempongsari Sariharjo Ngaglik Sleman,  Tesis:  Program Magister Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta, 2018. 
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implikasi Fullday terhadap perkembangan sosial emosional anak usia pra 

sekolah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Yanti, Anizar Ahmad, Dan 

Erni Maidiyah, dengan tema “Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Yang Menonton Film Animasi Di TK Idaman Hati Kecamatan Sawang 

Aceh Utara”.
10

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

sosial emosional pada anak yang melihat televisi. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, 

deskriptif, dan hasil dari penelitian ini adalah anak melakukan dua jenis 

kekerasan yaitu kekerasan fisik dan verbal, tayangan televisi yang sering 

dilihat anak adalah film animasi kartu yang mengandung unsur kekerasan 

dan kefulgaran, waktu yang dihabiskan anak dalam menonton sekitar 2-5 

jam per hari. Perilaku anak padasaat melihat televisi bermacam-macam 

ada yang diam memperhatikan, menirukan secara langsung dan tidak 

langsung, dan peran orangtua hanya sebatas melihat televisi bersama 

anak, tidak memberikan bimbingan dan tanggapan terhadap tayangan 

yang dilihat anak usia prasekolah. Hasil dari penelitian ini adalah 

perhatian  

Dari berbagai penelitian yang telah diungkapkan di bagian atas, 

belum ada penelitian yang mengungkapkan Upaya Guru Dalam 

Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak ADHD di PAUD 

Inklusi. Penelitian Markus membahas mengenai persepsi guru terhadap 

perkembangan emosi anak hiperaktif. Penelitian yang dilakukan oleh 

Femmi Nurmalitasari mengungkapkan bagaimana perkembangan sosial 

                                                           
10

 Rina Yanti, Anizar Ahmad, Erni Maidiyah, “Perkembangan Sosial Emosional 

Anak Yang Menonton Film Animasi Di Tk Idaman Hati Kecamatan Sawang Aceh Utara”, 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Syiah Kuala Darussalam 

Banda Aceh, Vol. 1 (Agustus 2016), 76-85.  
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emosional pada anak usia prasekolah. Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Andina Novi Hastami hanya membahas Hubungan Pola 

Asuh Demokratis Dan Kedisiplinan Anak Terhadap Perkembangan sosial 

Emosional Anak Usia Dini TK Mekar Insani Yogyakarta. Ulfatun Azizah, 

mengenai Implikasi Fullday School Terhadap Perkembangan sosial 

Emosional Anak Usia Pra Sekolah Di Taman Penitipan Anak (TPA) 

Mutiara Qur‟ani Lempongsari Sariharjo Ngaglik Sleman. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rina Yanti , Anizar Ahmad, Erni Maidiyah, 

mengungkapkan perkembangan sosial emosional anak yang menonton 

film animasi di TK Idaman Hati Kecamatan Sawang Aceh Utara.  

Atas dasar kajian di atas, penelitian ini berfokus pada upaya guru 

dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak ADHD di 

PAUD Inklusi Yogyakarta yang belum pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya. Oleh karena itu, baik dari segi fokus penelitian dan lokasi 

penelitian peneliti belum menemukan penelitian dengan topik upaya guru 

dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional di PAUD Inklusi 

Yogyakarta yakni di TK Laboratori Pedagogia UNY dan TK Islam 

Pelangi Anak Negeri Yogyakarta.  

E. Kerangka Teoritik 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perkembangan, 

dan Standar tingkat pencapaian perkembangan anak (STPPA) sebagai 

tolak ukur dalam menganalisis data yang didapatkan. Akan tetapi tidak 

hanya teori yang di atas saja, bagian ini juga memaparkan definisi anak 

ADHD, dan PAUD inklusi dalam rangka untuk memberikan definisi 

operasional terhadap konsep-konsep yang terkait dengan variabel 

penelitian ini. Selanjutnya, konsep yang ada dalam penelitian ini 
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dipadukan dengan psikologi perkembangan sehingga memberikan makna 

terhadap data yang ditemukan di lapangan.   

1. Perkembangan Sosial Emosional 

Perkembangan sosial emosional berasal dari tiga suku kata, 

yakni “perkembangan, sosial, dan emosional. Menurut kamus 

psikologi, “perkembangan (development)” berarti perubahan yang 

berkesinambungan dan progresif dalam organisme, dari lahir sampai 

mati. Perkembangan juga berarti perubahan dalam bentuk dalam 

integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian 

fungsional. Selain itu dapat berarti kedewasaan, atau kemunculan 

pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari.
11

 

Perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan 

(skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam 

pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses 

pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi 

dari sel-sel tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang 

sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. 

Termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungan.
12

 

“Sosial adalah segala sesuatu berkenaan dengan masyarakat, 

suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, 

menderma, dan sebagainya. Sosial juga berarti menyinggung 

relasi diantara dua atau lebih individu. Istilah ini mencakup 

banyak pengertian, dan digunakan untuk mencirikan 

sekelompok fungsi, kebiasaan, karakteristik, ciri, dan 

seterusnya yang diperoleh dalam satu konteks sosial”.
13

 

 

                                                           
11

 Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 134 
12

 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 28-29.  
13

 Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 469 
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Perkembangan sosial individu dimulai sejak anak usia 18 

bulan. Faktor lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling 

mempengaruhi perkembangan sosial anak, semakin bagus tata cara 

keluarga maka perkembangan anak juga semakin bagus. 

Perkembangan sosial juga sangat mempengaruhi keperibadian anak, 

anak yang mempunyai daya intelegensi yang tinggi dan 

perkembangan sosial yang baik, pada umunya memiliki kepribadian 

yang baik.
14

 

Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan 

berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, menjadi orang yang 

mampu bermasyarakat dan memperoleh penerimaan sosial.
15

 

Sedangkan menurut Hurlock perkembangan sosial adalah mereka 

yang perilakunya mencerminkan kebersihan di dalam 3 proses 

sosialisasi, sehingga cocok dengan kelompok tempat mereka 

menggabungkan diri dan diterima sebagai anggota kelompok.
16

 

Emosional adalah berkaitan dengan ekspresi emosional, atau 

dengan perubahan-perubahan yang mendalam yang menyertai emosi, 

mencirikan individu yang mudah terangsang untuk menampilkan 

tingkah laku emosional.
17

 

Menurut Santrock dalam Sotjiningsih perkembangan emosi 

dan sosial tidak terlepas peran dari faktor-faktor keluarga, relasi anak 

dengan teman sebayanya, dan kualitas bermain yang dilakukan 

                                                           
14

 Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini : Konsep Dan Teori, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), h. 30.  
15

 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 250. 
16

 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang 

Rentang Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 251 
17

 Chpalin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 165 
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bersama teman sebayanya.
18

 English and English dalam Syamsu 

Yusuf, mengemukakan bahwa emosi adalah suatu keadaan perasaan 

yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan 

motoris.
19

 

Secara umum emosi mempunyai fungsi untuk mencapai suatu 

pemuasaan, pemenuhan, atau perlindungan diri, atau bahkan 

kesejahteraan pribadi data saat keadaan tidak nyaman dengan 

lingkungan atau objek tertentu.
20

 Menurut Ledux dalam Beaty, emosi 

merupakan pengalaman subjektif, invasi kesadaran yang bersemangat, 

sebuah perasaan. Perkembangan emosional memang memiliki dasar 

fisik dan kognitif bagi perkembangannya, tetapi begitu kemampuan 

dasar manusia terbentuk, emosi jauh lebih situasional.
21

  

Suyadi mengartikan perkembangan sosial adalah tingkat 

jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, 

saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Sementara 

perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak 

berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan 

sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan 

orang lain ketika berinteraksi dalam kehiduan sehari-hari.
22

 

Perkembangan sosial emosional adalah perkembangan yang 

berhubungan langsung dengan sikap dan prilaku seseorang baik orang 

                                                           
18

 Christiana Hari Soetjiningsih, Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampa 

Dengan Kanak-Kanak Terakhir, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 223 
19

 Syamsu Yusuf , Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya), 2014 
20

 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), h. 135 
21

 Janice J. Beaty, Observasi Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2013), h.  92.  
22

 Suyadi, Psikologi Belajar Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Paedagogi, 2010), h. 108 
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dewasa maupun anak-anak. Perkembangan sosial emosional 

berhubugan dengan proses komunikasi, adaptasi seseorang dengan 

lingkungan dan bagaimana orang bersikap dan bertingkah laku 

dengan orang di sekitarnya.
23

 

Dari berbagai definisi tentang perkembangan sosial emosional 

di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional 

adalah perkembangan yang terjadi pada diri anak yang memiliki 

kontak langsung dengan orang lain baik itu teman sebaya maupun 

orang dewasa dalam berinteraksi, beradaptasi dan bertingkah laku.  

Albert Bandura memandang bahwa tingkah laku bukan 

semata-mata refleksi otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat 

yang timbul karena interaksi antara lingkungan dengan skema 

kognitif manusia itu sendiri. Menurut Bandura, baik tingkah laku, 

lingkungan dan kejadian-kejadian internal pada pembelajar yang 

mempengaruhi persepsi dan aksi merupakan hubungan yang saling 

mempengaruhi.
24

 

2. Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) 

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki 

kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan 

pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin 

disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir atau karena 

masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang 

menyimpang. Disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut 

                                                           
23

 Rina Yanti, Anizar Ahmad, Erni Aidiyah, Perkembangan sosial Emosional Anak 

Yang Menonton Film Animasi Di Tk Idaman Hati Kecamatan Sawang Aceh Utara, Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1) agustus 2016, 76-85 
24

 Morris L. Bigge, Learning Theoris For Teachers, (new York: Harper & Row 

Publishers, 1982), h. 156 
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memiliki kelainan dan perbedaan dengan anak normal pada 

umumnya.  

Konsep anak berkebutuhan khusus dikategorikan dalam dua 

kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat 

sementara (temporer) dan anak berkebutuhana khusus yang bersifat 

menetap (permanen). Dalam pendidikan inklusi setiap anak 

dipandang memiliki karakter dan kebutuhan khusus yang berbeda, 

baik yang permanen atau pun yang temporer.  

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap (permanen) 

adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan 

akibat langsung karena kecacatan atau bawaan sejak lahir. Sedangkan 

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) adalah 

anak yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan 

disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.  

Tunalaras adalah salah satu bentuk dari anak berkebutuhan 

yang memiliki beberapa tipe, salah satunya adalah ADHD. Tunalaras 

tipe ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) atau gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) ternyata sering 

ditemukan di tengah masyarakat, terutama di perkotaan. Perilaku 

dengan gangguan pemusatan perhatian/hiperactif adalah anak yang 

sulit melakukan seleksi terhadap stimulus yang ada di sekitarnya, 

yang berakibat sulit dalam memusatkan perhatiannya dan menjadi 

hiperaktif, tampak dalam perilaku yang selalu bergerak, 
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impulsive/bertindak tanpa berpikir, tidak dapat menambah marah, 

kekecewaan dan atau suka mengganggu.
25

  

ADHD adalah istilah populer kependekan dari attention deficit 

hiperactivity disorder, (attention = perhatian, deficit = berkurang, 

hiperactivity = hiperaktif, dan disorder = gangguan). Atau dalam 

bahasa Indonesia, ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian 

disertai hiperaktif. 

Arga Paternote & Jan Buitelaar menjelaskan bahwa ADHD 

adalah suatu gangguan neurobiologis di dalam otak yang dapat secara 

parah mengancam tumbuh kembang seorang anak. Anak dikatakan 

ADHD apabila anak tersebut menampilkan beberapa gejala dari 

gangguan perhatian dan konsentrasi, impulsivitas dan hiperaktivitas. 

Gejala-gejala ini muncul sejak anak berusia masih amat sangat dini. 

Bahkan sebelum anak berusia 7 tahun dan bukan disebabkan karena 

gangguan fisik ataupun gangguan penyakit jiwa, dan juga bukan 

disebabkan karena faktor lingkungan yang kurang menguntungkan 

baginya.
26

 Secara umum ADHD menjelaskan kondisi anak-anak yang 

memperlihatkan simtom-simtom (ciri atau gejala) kurang konsentrasi, 

hiperaktif, dan impulsive yang dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka.
27

 

Kurang perhatian mengacu pada kesulitan yang mendukung 

perhatian atau ketekunan usaha terhadap tugas, terutama hal yang 

membosankan, atau panjang. Ketidak percayaan diri bisa dinyatakan 
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mengalami masalah menghadiri atau menanggapi tugas atau bermain 

selama orang lain pada usia yang sama, dan banyak tidak teratur, 

terganggu, dan pelupa dari pada orang lain pada usia yang sama. 

Kesulitan dengan tidak berkonsentrasi, tidak menyelesaikan tugas, 

sering berubah aktivitas, menjadi lebih lambat, tidak kembali ke tugas 

setelah terputus, dan meningkatnya kesalahan saat melakukan tugas 

yang membosankan juga bagian dari dimensi kurangnya perhatian.  

Dimensi "hiperaktif-impulsif" mengacu pada kesulitan dalam 

mengendalikan yang tidak tepat. Impuls dan tingkat aktivitas 

penghambat untuk memenuhi tuntutan situasi. Dimensi perilaku 

secara bersama ini meliputi:  

a) Aktivitas motor lebih banyak;  

b) Kurang mampu untuk mengendalikan gerakan overflow;  

c) Gelisah;  

d) Kesulitan menghentikan perilaku yang sedang berlangsung;  

e) Berbicara dan menyela lebih;  

f) Kesulitan menahan godaan sesaat dan menunda gratifikasi; Dan  

g) Menanggapi juga Cepat dan terlalu sering saat menunggu terjadi 

kejadian, sehingga terjadi kesalahan yang lebih impulsif.
28

 

Anak-anak dengan ADHD akan sangat kesulitan 

mempertahankan perhatiannya pada suatu tugas tertentu. Kesulitan ini 

bukan disebabkan karena adanya rangsangan-rangsangan luar yang 

mengganggu untuk mempertahankan perhatiannya (yang dimaksud 

dengan rangsangan-rangsangan disini adalah segala sesuatu yang 
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berkaitan dengan pencandraan melalui pancaindra, yaitu apa yang 

dilihat, dengar, rasakan, cium, dan rasa dengan pengecapan).
29

 

Dalam artikel Children and Adult with attention Deficit 

disorder disebutkan bahwa sekitar 3-4% anak usia sekolah 

mengalami gangguan pemusatan perhatian. Walaupun belum 

terdapat angka resmi yang menyebutkan jumlah kejadian di 

Indonesia, tetapi dari pengalaman peraktik di Pusat Pengkajian 

Dan Pengamatan Tumbuh Kembang Anak Yogyakarta, 

terdapat 10% anak dengan gangguan pemusatan perhatian dari 

jumlah seluruh pasien.
30

 

 

Papalia dan Olds menuliskan bahwa dari keseluruhan populasi 

anak terdapat sekitar 3% anak dengan ADHD, anak laki-laki memiliki 

kemungkinan 6 sampai 9 kali lipat untuk mengalami ADHD 

dibandingkan dengan anak perempuan. Selanjutnya, dikatakan bahwa 

tanda-tanda ADHD telah muncul pada usia 4 tahun atau di bawah 10 

tahun, namun biasanya orangtua baru menyadari anaknya cendrung 

ADHD setelah anak masuk sekolah.
31

 

Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab atau 

pencetus ADHD pada anak, yaitu: secara umum disebabkan karena 

terjadi ketidakseimbangan kimiawi atau kekurangan zat kimia tertentu 

di daerah otak yang berfungsi untuk mengatur “perhatian” dan 

“aktivitas” kita. Beberapa penelitian menunjukkan adanya 

kecendrungan predisposisi hereditas, tetapi banyak pula penelitian 

yang menyebutkan bahwa faktor-faktor sosial dan lingkunganlah 
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yang berperan. Ada dugaan yang kuat bahwa layar televisi, komputer 

atau video game mempunyai andil dalam memunculkan atau 

memperberat gejala ini. Ada anak-anak yang mempunyai gejala 

seperti anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian, tetapi tidak 

ditemukan adanya kelainan neurobiologis, dalam hal ini tampaknya, 

faktor emosi dan pola pengasuhan yang lebih banyak berperan. 

Bagaimanapun juga masalah-masalah emosi akan menyebabkan lebih 

kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh anak dengan 

gangguan pemusatan perhatian.
32

 

Penilaian tentang derajat perilaku hiperaktivitas adalah 

penting karena banyak anak normal yang disebut “hyper” dari waktu 

ke waktu. Sebagian kritik terhadap ADHD menyatakan bahwa 

diagnosis ini dipakai semata-mata untuk melabel anak-anak yang sulit 

dikontrol sebagai mengalami gangguan atau sakit mental.  

Menurut Margaret Weiss dan Candice Murray sebagai mana 

dikutip Zainuddin Hamidi, ada dua jenis hiperaktif yaitu: 

Hyperactivity Inattention dan Hyperactivity Impulsivity. Dimana 

Hyperactivity Inattention meliputi: Tidak memperhatikan pekerjaan 

yang sedang dilakukan, kesulitan dalam menjalankan tugas, kesulitan 

dalam mengikuti instruksi verbal, menghindari pekerjaan yang 

membutuhkan konsentrasi tinggi, pelupa, dan sering bertindak 

ceroboh. Sedangkan Hyperactivity Impulsivity meliputi : Menggerak-

gerakkan tangan dan kaki  yang tidak berarti, susah duduk tenang, 
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selalu terburu-buru, banyak bicara,  tidak mampu menunggu, sering 

menyela membicaraan, dan tidak dapat bekerja dengan tenang.
33

 

American Psychiatric Association menetapkan kriteria 

diagnostik untuk “Attention Deficit/Hyperactivity Disorder” dalam 

DSM IV (Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder 4
th

 

Edition) sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Diagnostik anak ADHD:
 34

 

Jenis Masalah Pola perilaku Khusus 

Kurangnya 

Perhatian  

Gagal memperhatikan detail atau melakukan 

kecerobohan dalam tugas sekolah, dan lainnya. 

Kesulitan mempertahankan perhatian di sekolah atau saat 

bermain 

Tampak tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang 

lain 

Tidak bisa mengikuti instruksi atau menyelasikan tugas  

Kesulitan mengatur pekerjaan dan aktivitas lain 

Menghindari pekerjaan atau aktivitas yang menuntut 

perhatian 

Kehialangan alat-alat sekolah (misalnya, pensil, buku, 

mainan, tugas-tugas). 

Mudah teralihkannya perhatian 

Sering lupa melakukan aktivitas sehari-hari 

Hiperaktivitas Tangan atau kaki bergerak gelisah atau menggeliat-geliat 

di kursi 

Meninggalkan kursi pada situasi belajar yang menuntut 

duduk tenang 

Berlarian atau memanjat benda-benda secara terus 

menerus 

Kesulitan untuk bermain dengan tenang 

Impulsivitas  Sering berteriak di kelas 

Tidak bisa menunggu giliran dalam antrian, permainan, 

dan sebagainya.  
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3. Upaya Guru Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak ADHD 

Sebagai seorang profesional, maka guru dituntut untuk 

mengetahui masalah apa yang dialami oleh anak didiknya. Menurut 

Hallahan dan Kauffman dalam Smith, yang dihadapi oleh siswa 

penyandang hambatan adalah “mereka mempunyai kesulitan 

mengambil perspektif orang lain, meletakkan dirinya pada keadaan 

orang lain”. 
35

 

Sebelum melakukan tindakan lebih lanjut kepada anak ADHD 

untuk meningkatkan perkembangan sosial emosionalnya maka guru 

harus melakukan penanganan terlebih dahulu pada tindakan-tindakan 

yang tidak wajar pada diri anak dengan cara:
36

 

a) Sengaja mengabaikan: jika perilaku seorang siswa tidak akan 

melukai teman yang lain, maka lebih baik untuk diabaikan.  

b) Memberi sinyal selaan: gunakan sinyal non verbal seperti kontak 

mata atau gestur untuk berkomunikasi dengan anak.  

c) Kendalikan melalui kedekatan jarak: kadang-kadang guru harus 

lebih mendekatkan diri kepada siswa yang berulah untuk 

menyelesaikan masalah perilakunya.  

d) Menggugah rasa tertarik: jika siswa terlihat kehilangan minat pada 

suatu tugas atau kegiatan, pusatkan kembali perhatian mereka 

dengan mengajukan pertanyaan spesifik.  

e) Mengurangi ketegangan melalui gurauan 

f) Memberikan bantuan.  

g) Dukungan melalui rutinitas. 
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h) Mengarahkan rasa tertarik pada wilayah yang penting. 

i) Menyingkirkan barang-barang yang menggoda. 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru 

menangani masalah dan meningkatkan perkembangan anak ADHD, 

diantaranya adalah:
37

 

a) Menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak 

dikehendaki 

Langkah pertama, upaya untuk menganalisis tingkah laku 

yang akan menjadi sasaran penanganan. Teknik ini disebut 

analisis A-B-C, yaitu bahwa kebanyakan tingkah laku dipengaruhi 

oleh kejadian yang mendahuluinya atau antecedent (A) yang 

terjadi sebelum terjadinya tingkah laku atau behavior (B), dan 

mengakibatkan suatu konsekuensi atau consequen (C).  

Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara 

dengan orang tua, mengamati dan mencatat kejadian-kejadian 

yang terjadi terutama pada tingkah laku yang tidak dikehendaki. 

Tingkah laku yang tidak dikehendaki ini selanjutnya dipelajari 

bentuk (pola) tingkah lakunya, kapan terjadinya, dalam situasi 

bagaimana, dan sebagainya. Gambaran yang jelas dari tingkah 

laku ini memudahkan dan memberikan perubahan kejadian 

sebelum dan sesudah tingkah laku yang tidak dikehendaki terjadi. 

Perubahan ini akan menghasilkan suatu tingkah laku yang baik 

menggantikan tingkah laku yang tidak dikehendaki.  

Langkah pertama adalah menghilangkan atau mengurangi 

alasan-alasan tersebut dengan cara memberkan perhatian, 
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mengubah kegiatan, atau membuka jendela kelas. Selain itu, 

seyogianya orang tua memberi tahu anak tentang cara yang baik 

untuk menyatakan rasa ketidakpuasan, kejengkelan, dan 

kemarahan. Misalnya, mengutarakan maksud secara baik-baik, 

mengangkat lengan, menyatakan ingin keluar, menyatakan pamit, 

dan sebagainya. Jika teknik ini tidak memberikan hasil yang tidak 

diharapkan, pilihlah teknik lain yang paling tepat dari teknik-

teknik berikut ini.  

1) Ekstingsi (extinction) 

Tingkah laku cendrung akan diulangi jika mendapat 

respon. Oleh karena itu, jika tingkah laku tersebut tidak 

dikehendaki jangan direspon sampai anak menghentikannya. 

Teknik ini berdasarkan asumsi bahwa tanpa penguat terhadap 

suatu respons akan menurunkan atau menghilangkan respons 

tersebut. Contohnya, seorang guru mengabaikan siswa yang 

berbicara tanpa mengangkat tangan terlebih dahulu.  

Contoh lain, anak yang mengganggu dan tetap 

diabaikan kadang-kadang sampai dia bosan atas tingkah 

lakunya atau sadar karena guru dan teman-temannya tidak 

terpancing, kemudian dia akan berhenti bertingkah laku 

mengganggu.  

2) Satiasi (Satiation)  

Perbedaan antara ekstingsi dan satiasi adalah sebagai 

berikut. Satiasi berupaya menghilangkan alasan yang 

menghasilkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Alasan 

tersebut ada pada diri anak. Misalnya, dengan memberikan 

perhatian sebelum anak menuntut perhatian, segera 
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mengalihkan kegiatan pada kegiatan lain sebelum anak bosan. 

Satiasi dapat pula dengan cara melebihkan „layanan‟ (dalam 

Bahasa Sunda: nyungkun) dari pada yang diinginkan. 

Contohnya, anak yang suka berteriak-teriak di kelas, mintalah 

anak tersebut untuk berteriak terus.  

3) Pemberian hukuman.  

Pemberian hukuman, terutama hukuman fisik hanya 

akan mengurangi perilaku untuk sementara. Adapun hukuman 

yang keras akan membuat situasi tegang dan penuh kebencian 

sehingga sangat membahayakan keperibadian anak. Oleh 

karena itu, cara ini sangat jarang dilakukan. Jika penggunaan 

hukuman akan dilakukan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

antara lain: 

(a) Hukuman digunakan jika tidak ingin membiarkan suatu 

tingkah laku berlanjut, misalnya anak agresif.  

(b) Hukuman digunakan jika prosedur yang lain tidak 

berhasil.  

(c) Sebaiknya diberikan hukuman ringan yang terbukti efektif 

untuk tingkah laku tertentu, dan 

(d) Jangan melakukan hukuman dalam keadaan marah.  

4) Time out  

Time out adalah menghilangkan kesempatan anak 

untuk mendapatkan sambutan atau imbalan. Teknik ini 

dilakukan dengan cara anak dipindahkan dari tempat dimana 

tingkah laku yang tidak dikehendaki terjadi, dan membuat 

anak melewatkan waktu yang tidak menarik bagi dirinya. 

Waktu yang dilewatkan harus diperhitungkan sesuai dengan 
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usia anak sehingga tidak berlebihan agar mereka merasa 

diperlakukan secara adil. Biasanya, anak menghentikan 

tingkah laku tersebut untuk diulangi lagi, time out harus 

diberlakukan kembali.  

b) Mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki  

Teknik mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki 

ini dilakukan dengan cara memberikan ulangan penguatan 

(reinforcement). Prinsip yang digunakan adalah memberikan 

ulangan penguatan menunjuk pada suatu peningkatan frekuensi 

respon dimana respon tersebut diikuti oleh konsekuensi tertentu. 

Reaksi terhadap satu rangsang akan lebih kuat jika terdapat 

penguat pada tingkah lakunya. Teknik ini dapat dijelaskan secara 

khusus mengenai tingkah laku yang dikehendaki dan tingkah laku 

yang tidak dikehendaki.  

Seyogianya secara perlahan, orang tua menerangkan 

teknik ini kepada anak, konsekuensi dari setiap tingkah laku yang 

baik atau yang dikehendaki. Secara bertahap, anak diharapkan 

menyadari apa yang akan ia dapatkan jika bertingkah laku sesuai 

dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penguat berupa 

sambutan dengan imbalan dapat dilakukan jika anak 

memperlihatkan tingkah laku yang dikehendaki. Dengan cara ini 

diharapkan anak semakin percaya bahwa dirinya akan 

memperoleh keberhasilan. Hendaknya penguat atau hadiah 

diberikan dengan segera setelah tingkah laku yang dikehendaki 

terjadi. Anak dengan gangguan ini cenderung tidak sabar dan 

impulsive sehingga menunggu terlalu lama akan kurang baik 
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baginya dan akan mengurangi kemauannya untuk membentuk 

tingkah laku yang dikehendaki.  

Sebagai seorang guru maka ditekankan pada aspek 

akademis, namun guru juga harus memenuhi tanggung jawabnya 

mebantu siswa untuk berkembang secara sosial, baik mereka yang 

berkebutuhan khusus ataupun yang tidak. Ada beberapa 

akomodasi yang diberikan oleh guru untuk membantu 

perkembangan anak didik, yaitu:
38

 

(a) Latihan Keterampilan Sosial 

Dalam melakukan latihan keterampilan sosial yang bertujuan 

untuk mendengarkan mereka yang sedang berbicara, maka 

dapat dengan melakukan hal sebagai berikut: 

(1) Menatap orang yang sedang berbicara 

(2) Selalu ingat untuk duduk tenang 

(3) Memikirkan hal yang tengah diucapkan 

(4) Katakan ya atau anggukan kepala 

(b) Latihan Kontrol Diri 

Latihan kontrol diri ini dilakukan apabila ada siswa 

yang tahu harus melakukan apa ditengah situasi sosial, namun 

tidak bisa mengendalikan diri untuk berperilaku secara pantas. 

Latihan ini mengajarkan para siswa untuk mengalihkan 

tindakan mereka dengan berbicara pada diri sendiri.  

(c) Latihan Ulang Atribusi 

Gagasan dibalik pelatihan ulang atribusi ini adalah jika 

guru dapat meyakinkan siswa bahwa kegagalan mereka 
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disebabkan oleh kurangnya usaha dibandingkan dengan 

kemampuan, maka mereka akan belajar dengan lebih tekun 

dan berusaha meningkatkan kemampuan mereka ketika 

dihadapkan pada kesulitan. Ada beberapa strategi yang 

dilakukan untuk melakukan latihan ulang atribusi, yaitu: 

(1) Tetapkan target yang masuk akal.  

(2) Berikan umpan balik spesifik yang sesuai dengan perilaku 

siswa.  

(3) Berikan tanggung jawab kepada siswa 

(4) Ajari siswa untuk menyemangati diri sendiri.  

(5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 

keunggulan mereka. 

Dalam refrensi yang lain ada 2 teknik yang dilakukan 

secara berdampingan oleh guru dalam menangani anak dengan 

gangguan ADHD, yaitu:
39

 

(a) Keterampilan manajemen diri  

Menurut dalam Smith, ada beberapa cara yang 

dilakukan dalam keterampilan manajemen diri di sekolah 

inklusi, yaitu: 

(1) Pemantauan diri (Self Monitoring) 

Pendekatan pemantauan diri mengajarkan kepada 

siswa untuk berkonsentrasi pada sikap-sikap tertentu dan 

mencatat frekuensi dan durasinya dalam daftar periode 

waktu. Kemudian siswa diajarkan untuk menyusun tujuan-
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tujuan dalam mengurangi sikap-sikap yang negative atau 

meningkatkan sikap-sikap positif.   

(2) Intervensi diri (Self Intervention)  

Sebagai kelanjutan dari sikap-sikap yang dilakukan 

oleh siswa dan mengetahui dampaknya terhadap orang 

lain, maka guru perlu mengajari mereka cara memberikan 

penghargaan bagi diri mereka sendiri secara sistematis 

bagi perubahan-perubahan dalam sikap tersebut. Sebagai 

bagian tujuan-tujuan perubahan sikap yang mereka 

targetkan untuk mereka sendiri, maka siswa harus memilih 

penguatan-penguatan sikap positif yang memadai sebagai 

penghargaan bagi perubahan-perubahan tersebut. 

(3) Pengarahan diri (Self Instruction) 

Pengarahan diri sebagai suatu cara untuk 

menganalisis masalah serta mengembangkan solusi yang 

tepat bagi masalah-masalah tersebut, meliput: 1) 

mengenali masalah, 2) menciptakan solusi, 3) 

menganalisis solusi, 4) berusaha memecahkan masalah, 

dan 5) menilai tingkat keberhasilan solusi.  

(b) Latihan keterampilan sosial 

Latihan terarah dalam kemampuan sosial mungkin 

sangat berguna bagi siswa yang memiliki gangguan emosi dan 

perilaku yang sedang belajar agar mendapatkan keberhasilan 

di lingkungan kelas inklusif. Dalam latihan keterampilan 

sosial ini menggunakan program skillstreaming, yang 

digunakan sebagai pendekatan pembelajaran dalam 
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meningkatkan perkembangan sosial. Program-program ini 

meliputi unsur-unsur: 

(1) Peniruan  

(2) Bermain peran 

(3) Umpan balik dalam bentuk unjuk kerja 

(4) Mengalihkan keterampilan latihan. 

4. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) 

Aspek perkembangan anak menjadi tujuan yang utama dalam 

pendidikan anak usia dini. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan 

melalui pembelajaran. Aspek kemampuan yang dikembangkan 

meliputi nilai agama dan moral, kognitif, fisik motorik, seni, bahasa, 

dan sosial emosional. Usia dini merupakan usia emas (golden age), 

dimana aspek kemampuan anak berkembang sangat pesat. Hal ini 

dijelaskan di dalam standar pendidikan anak usia dini. Standar 

pendidikan anak usia dini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014.
40

  

Dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 meliputi standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, 

standar penilaian, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. 

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah tentang 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun. Tingkat pencapaian perkembangan 

menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan 

dapat dicapai anak pada rentang waktu tertentu.  

                                                           
40
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5. Pendidikan Inklusi 

a. Pengertian Pendidikan Inklusi  

Istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan 

penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/ 

cacat) ke dalam program-program sekolah adalah inklusi (dari 

kata bahasa inggris: inclusion—peny). Bagi sebagian besar 

pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif 

dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki 

hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam 

kehidupan pendidikan yang menyeluruh.
41

 

Pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sebuah konsep 

menampung semua anak berkebutuhan khusus atau anak yang 

memiliki kesulitan membaca dan menulis. Di Indonesia, 

pendidikan inklusi secara resmi didefinisikan sebagai sistem 

layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan 

khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler 

yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan 

pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan 

penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana 

pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan individu peserta didik.
42

 

Dalam pandangan Staub dan Peck, pendidikan inklusi 

adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan 

                                                           
41

 J. David Smith, Sekolah Inklusif, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), h. 45. 
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berat secara penuh di kelas reguler.
 43

 Hal ini menunjukkan bahwa 

kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak 

berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun 

gradasinya. 

Pendidikan inklusi tidak boleh terfokus pada kekurangan 

keterbatasan mereka, tetapi harus mengacu pada kelebihan dan 

potensinya agar lebih berkembang. Sebagaimana yang 

dikemukakan Dirjen PLB mengenai pendidikan inklusi bahwa 

konsep pendidikan ini adalah memberikan sistem layanan yang 

mensyaratkan agar anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-

sekolah terdekat maupun di sekolah reguler bersama dengan 

teman-teman sebaya mereka. Oleh karena itu dibutuhkan 

restrukturisasi sekolah yang dapat menciptakan keseimbangan dan 

kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka 

tidak merasa terpinggirkan.  

b. Tujuan Pendidikan Inklusi  

Pendidikan inklusi sendiri bertujuan agar anak-anak 

berkebutuhan khusus dapat menerima hak pendidikan yang setara 

dengan anak-anak normal pada umumnya. Meyer Jill. dkk. 

menjelaskan tujuan pendidikan inklusi sebagai ajang untuk 

mengajarkan pada siswa agar bisa mengapresiasi dan menghargai 

orang lain, mampu menyadari bahwa mereka merupakan bagian 

dari masyarakat luas, dapat menghargai perbedaan cara pandang, 
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dan kompeten dalam menerima tugas perutusan dalam masyarakat 

dan lingkungan sosialnya.
44

  

Beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut tentang 

tujuan pendidikan inklusi, yaitu:
45

 

1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya.  

2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, tidak didiskriminatif bagi semua peserta 

didik. 

c. Karakteristik pendidikan inklusi  

Karakter utama dalam penerapan pendidikan inklusi tidak 

bisa lepas dari keterbukaan tanpa batas dan lintas latar belakang 

yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak 

Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan 

antidiskriminasi.  

Pendidikan inklusi memiliki empat karakteristik makna, 

antara lain: 

1) Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-

cara merespon keragaman individu, 

2) Mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-

hambatan anak dalam belajar,  

3) Anak kecil yang hadir (di sekolah), berpartisipasi dan 

mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya, 
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4) Diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong 

marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan 

khusus dalam belajar.
46

 

 

Karakteristik yang paling mendalam dari pendidikan 

inklusi yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas sangat terkait dengan 

bagaimana penerapan pendidikan inklusi mampu memberikan 

kemudahan kepada mereka yang dianggap different ability dan 

setiap kurikulum yang diberikan setidaknya dapat menyesuaikan 

diri dengan tingkat kecerdasan dan intlektual mereka.  

1) Kurikulum yang fleksibel 

Penyesuaian kurikulum dalam penerapan pendidikan 

inklusi tidak harus terlebih dahulu menekankan pada materi 

pelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana 

memberikan perhatian penuh pada kebutuhan anak didik. 

Penekanan terhadap materi pelajaran bukan tidak penting, 

melainkan alangkah baiknya kalau anda terlebih dahulu 

memperhatikan kondisi psikologis anak agar lebih mudah 

beradaptasi dengan lingkungan baru mereka.  

2) Pendekatan pembelajaran yang fleksibel  

Pendekatan pembelajaran yang fleksibel yang 

memberikan kemudahan kepada anak berkebutuhan khusus 

untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

pengembangan potensi dan keterampilan mereka demi 

membangun masa depan yang lebih cerah. 

3) Sistem evaluasi yang fleksibel  
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Dalam setting pendidikan inklusi, sistem penilaian 

yang diharapkan di sekolah, yaitu sistem penilaian yang 

fleksibel. Penilaian disesuaikan dengan kebutuhan anak 

termasuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini penting karena 

anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kemampuan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada 

umumnya sehingga memerlukan keseriusan dari seorang guru 

dalam melakukan penilaian.  

4) Pembelajaran yang ramah.  

Proses pembelajaran dalam konsep pendidikan inklusi 

harus mencerminkan pembelajaran yang ramah. Pembelajaran 

yang ramah bisa membuat anak semakin termotivasi dan 

terdorong untuk terus mengembangkan potensi dan skill 

mereka sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.  

Setting ramah anak ini sangat membantu dan 

mendorong kemajuan perkembangan penerapan pendidikan 

inklusi di sekolah. Para anak berkebutuhan khusus sangat 

membutuhkan dukungan dan motivasi yang mampu 

mendorong mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Maka 

komponen utama yang paling mereka butuhkan di sekolah 

adalah sebuah keramahan, yang menerjemahkan pada mereka 

suatu penunjukan kondisipenerimaan terhadap diri mereka.
47

 

Pendidikan inklusi ramah anak adalah sebuah 

pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem 

pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta 

didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya 
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memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman 

dan melihat keragaman sebagai tantangan dan 

pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman 

bukan sebagai masalah.
48

 

 

d. Prinsip Dasar Pendidikan Inklusi  

Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan 

sekolah seharsnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa 

menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kebutuhan 

khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa.
49

 

Sederhananya menurut Abdul Salim Choiri menyebutkan 

beberapa prinsip pendidikan inklusi sebagai berikut: 

1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar yangl ebih 

baik 

2) Setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan pada 

sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya 

3) Setiap anak memiliki potensi, bakat, dan irama perkembangan 

masing-masing yang harus diberikan layanan secara tepat 

4)  Pendekatan pembelajaran bersifat fleksibel, kooperatif, dan 

berdayaguna 

5) Sekolah adalah bagian integral dari masyarakat.
50

 

 

Secara konseptual dan paradigmatik, Farell 

mengidentifikasi prinsip dasar dari karakter akomodatif 

pendidikan inklusif yang memberikan keterbukaan dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada anak berkebutuhan 

khusus. Identfikasi ini tidak bermaksud membuat kelompok 

tertentu pada anak berkebutuhan khusus, melainkan adalah 
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sebagai salah satu bentuk upaya yang diterapkan dalam 

pendidikan sebagai model pendidikan yang baru. Ada beberapa 

prinsip dasar dari pendidikan inklusi, yaitu:  

1) Pendidikan inklusi membuka kesempatan kepada semua 

“jenis” siswa.
51

 

Pendidikan inklusi merepresentasikan pihak yang 

termarginalkan dan latarbelakang dari lingkunganya. 

Representasi inklusi bukan saja menolak diskriminasi dan 

ketidakadilan, melainkan memperjuangkan hak asasi manusia 

yang terbelenggu oleh hegemoni penguasa.
 52

 Penulis ingin 

mengatakan bahwa pendidikan inklusi tidak saja menjadi 

konsep pendidikan yang menekankan pada kesetaraan, tetapi 

juga memberikan perhatian penuh pada semua kalangan anak 

yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental.  

2) Pendidikan inklusi menghindari semua aspek negatif Labeling  

Salah satu dampak buruk dari labeling adalah 

munculnya inferioritas bagi pihak yang diberi label negatif. 

Perasaan inferioritas akan mengganggu setiap aspek 

kehidupan mereka, termasuk pendidikan. Secara konkret 

pendidikan inklusi berupaya menghindari label negatif dengan 

mengubah label yang ada di masa lalu menjadi lebih positif di 

masa kini.
53
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3) Pendidikan inklusi selalu melakukn checks dan balances  

Salah satu keuntungan dari kehadiran pendidikan 

inklusi adalah selalu melakukan checks dan balances. 

Kehadiran pendidikan inklusi bukan sekedar sebagai konsep 

percobaan yang hanya muncul dalam wacana belaka, 

melainkan bisa menjadi konsep ideal yang berperan penting 

dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis checks dan 

balances.  

Dalam setiap pelaksanaan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus, checks dan balances bukan 

hanya penting, melainkan pula bisa memberikan warna 

berbeda dalam menopang akses dan kualitas 

pendidikan. Peran sekolah sebagai penyedia layanan 

pendidikan inklusi akan terbantu dengan kerja sama 

yang baik dari orangtua siswa sebagai guru sekaligus 

diagnostician gangguan emosi dan perilaku anak di 

rumah.
54

 

 

Untuk mewujudkan sekolah inklusi yang baik, maka 

sekolah harus sigap dengan berbagai strategi. Dalam refrensi yang 

lain, ada beberapa strategi dalam melaksanakan inklusi agar dapat 

mencapai kesuksesan. Strategi-strategi tersebut yaitu:
55

 

1) Mengembangkan Visi Bersama  

Visi dari pihak sekolah dengan keluarga harus sejalan. 

Karena dengan keselarasan visi tersebut maka akan lebih 

mudah untuk merealisasikan semua kegiatan. Sekolah dan 

                                                           
54

 Aini Mahabbati, Pendidikan Inklusif Untuk Anak Dengan Gangguan Emosi Dan 

Perilaku (Tunalaras), Jurnal Pendidikan Khusus, Vol 7, No. 2, November 2010, 52-63.  
55

 Christi Kasa Dan Julie Causton-Theoharis, Strategies For Success: Creating 

Inclusive Classrooms That Work, Produced with funds from the PA Developmental 

Disabilities Council (PA DDC) Educational Rights Grant. 



40 

 

 

keluarga harus terus melakukan komunikasi tentang 

perkembangan anak, sejauh mana anak mengalami perubahan 

di rumah, agar di sekolah guru atau pihak sekolah dapat 

memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.  

2) Berbagi Sumber Daya  

Sumber daya yang dimaksud di sini tidak monoton 

pada sumber daya alam melainkan sumberdaya manusia 

sebagai sebuah tim. Tim di sekolah inklusi mencakup guru, 

orang tua, psikolog, dan terapis yang memiliki perspektif yang 

penting untuk dibagikan. Melalui komunikasi yang efektif dan 

perencanaan yang kolaboratif dengan berfokus pada anak, 

maka tim dapat secara bersama menangani tantangan apa pun 

yang muncul dan melakukan setiap rencana untuk 

keberhasilan anak.  

Penerapan kurikulum sebagai sumber daya juga 

dibutuhkan, karena di sekolah inklusi penerapan kurikulum 

umum sangat membantu perkembangan anak yang mengalami 

gangguan. Guru akan mencoba melakukan modifikasi 

kurikulum dan mengadaptasikannya ke anak sampai pada 

akhirnya kembali ke kurikulum normal seperti anak lainnya.  

3) Memahami LRE (Least Restrictive Environment) 

Bagi guru, memahami bagaimana lingkungan yang 

dibutuhkan oleh anak dengan gangguan belajar adalah hal 

yang penting, dikarenakan anak yang mengalami gangguan, 

akan merasakan lingkungan yang terbatas untuk dirinya, 

menarik diri dari anak normal lainnya. Sehingga sekolah 

inklusi dituntut untuk memberikan kelas reguler kepada anak 
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yang mengalami gangguan. Kelas reguler ini sangat 

membantu untuk perkembagan anak, selain anak merasa 

dihargai, mereka juga akan bebas mengekspresikan dirinya 

tanpa tekanan dan cemoohan dari orang lain. Walaupun anak 

yang tergolong mengalami gangguan dimasukkan dalam kelas 

reguler, bukan berarti sekolah akan memberikan pelayanan 

yang sama dalam setiap proses pembelajarannya. Anak 

dengan gangguan tetap diberikan layanan khusus agar dapat 

membantu diri mereka untuk meminimalisir jenis gangguan 

yang mereka alami.   

4) Penyusunan IEP (Individualized Educational Program) 

Penyusunan IEP merupakan langkah penting yang 

diambil untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi yang 

akan mendukung anak untuk mencapai tujuan. Ketika 

melakukan penyusunan tujuan IEP, maka perlu menjadi 

pertimbangan bagaimana tujuan tersebut dapat menjadi 

pemandu untuk sekolah dan keluarga dalam bekerja baik 

secara akademik maupun keterampilan sosial yang ada dalam 

lingkungan inklusif. Cara penyusunan IEP yaitu: 

(a) Gunakan dukungan dan kurikulum yang sesuai dengan 

usia anak  

(b) Mencapai hasil yang bermakna bagi anak 

(c) Mendukung penerapan kurikulum umum dan bergaul 

dengan teman sebaya. Dan,  

(d) Tetap dalam kontrol pihak sekolah sepanjang hari. 

(e) Menyelesaikan tantangan dengan optimis  
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Sebagai sebuah tim, sekolah dan keluarga tidak 

sekedar memberikan tantangan pada anak untuk diselesaikan, 

melainkan harus mempertimbangkan kemampuan anak, 

apakah anak mampu melakukan hal itu, apakah anak paham 

dengan hal itu?, atau bagaimana cara anak melakukan itu?. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul sebagai wujud dari 

bentuk pertimbangan sebuah tim untuk mencapai tujuan 

bersama.  

F. Metode Penelitian   

Guna mencapai tujuan penelitian, dalam penelitian ini, peneliti 

menyusun serangkaian metode yang hendak digunakan sebagai acuan 

dalam penelitian ini. Adapun rangkaian metode tersebut yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Untuk dapat menggambarkan bagaimana upaya guru dalam 

meningkatkan perkembangan sosial emosional anak ADHD di PAUD 

Inklusi Yogyakarta, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Dalam 

bukunya, Moleong mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah 

dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu 

atau sekelompok orang.”
56

 

“Penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan 

suatu masalah atau keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya 

sehingga bersifat untuk mengungkapkan fakta”.
57

 Arikunto juga 
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menjelaskan dalam Prasetowo, bahwa penelitian deskriptif tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya 

menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau 

keadaan.
58

 

Sedangkan penelitian komparatif adalah penelitian yang 

membandingkan keadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih 

sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.
59

 Jenis penelitian 

ini dipilih agar bisa mendapatkan data dengan sebanyak-banyaknya 

mengenai bagaimana upaya guru terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHD sehingga dapat membandingkan upaya guru 

di TK Laboratori Pedagogia UNY dengan di TK Islam Pelangi anak 

Negeri Yogyakarta. 

2. Sumber Data  

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer didapat dari informan (key 

informan) yaitu guru dan psikolog. Yang menjadi sumber data primer 

di sini berjumlah 9 orang, 5 orang (4 orang guru dan 1 psikolog) di 

TK Laboratori Pedagogia UNY dan 4 orang ( 3 orang guru dan kepala 

sekolah sebagai pelatih guru) di TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta. Teknik pengambilan sampling yang digunakan oleh 

peneliti dalam memilih mereka sebagai sumber data primer dengan 

menggunakan purposive sampling, hal ini dikarenakan mereka adalah 

salah satu pemegang kendali dalam proses pembelajaran di sekolah 

dan mengetahui bagaimana perkembangan anak dari waktu ke waktu. 
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Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui kepala 

sekolah, staff sekolah, buku-buku dan sumber lain yang relevan 

dengan penelitian ini.  

Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono dalam 

bukunya, “purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti untuk menjelajahi obyek/situasi sosial yang  diteliti”.
60

  

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

langsung sebagai teknik pengumpulan data. Observasi ini 

dilakukan secara langsung terhadap obyek atau sasaran penelitian 

untuk melihat dari dekat dan transparan kegiatan yang 

dilakukan.
61

 Observasi langsung juga sering disebut dengan 

observasi partisipan dimana peneliti terlibat langsung di lapangan 

melihat, mengamati, dan mencatat hasil dari penelitian tersebut. 

Proses observasi ini peneliti lakukan kurang lebih selama 

dua bulan dari pertengahan April-Juni 2018. Pada tahap ini, 

peneliti melakukan pengamatan terhadap bagaimana aktivitas 

guru, apa saja yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas. Peniliti juga mengamati pelayanan yang diberikan 
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oleh sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi di PAUD 

Inklusi Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: 

Pertama, peneliti melakukan observasi pada kegiatan awal 

yaitu penyambutan anak yang dilakukan sebelum masuk kelas, 

kemudian bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas dengan 

berbagai pendekatan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan 

anak, terutama anak dengan gangguan ADHD. Penggunaan media 

atau alat permainan edukatif (APE) dalam setiap kegiatan di 

berbagai sentra.  

Kedua, peneliti melakukan observasi pada kegiatan di luar 

kelas, seperti Kegiatan apel upacara, kegiatan olahraga dan 

kegiatan yang berhubungan dengan keadaan alam. Setelah 

melakukan berbagai kegiatan, maka anak diminta untuk selalu 

mencuci tangan pada tempat yang sudah disediakan di luar kelas, 

ketika mencuci tangan anak diajarkan untuk tetap mengantri 

sesuai dengan giliran masing-masing.  

Dan yang ketiga, peneliti juga mengamati upaya apa saja 

yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan perkembangan 

sosial emosional anak ADHD, sebelum mengamati upaya guru 

maka peneliti terlebih dahulu mengamati bagaimana 

perkembangan sosial emosional anak dengan gangguan ADHD 

agar dapat memahami alur dari setiap pendekatan yang dilakukan 

oleh guru.  

 

 

 

 



46 

 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berdasarkan pada tujuan penelitian.
62

 Wawancara adalah suatu 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang 

digali melalui percakapan atau tanya jawab oleh dua pihak yaitu 

pewawancara dan terwawancara.
63

  

Proses wawancara ini dilakukan oleh peneliti terlebih 

dahulu dengan menyusun format wawancara yang sesuai dengan 

topik kajian peneliti, setelah itu peneliti meminta waktu kepada 

para informan untuk diajak melakukan wawancara. Kemudian 

setelah melakukan permohonan izin, peneliti melakukan 

wawancara sesuai dengan sistematika yang sudah direncanakan,  

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan 

wawancara secara langsung kepada pihak sekolah, yaitu, guru, 

psikolog, terapis, kepala sekolah, dan warga sekolah yang lainnya. 

dalam tahapan wawancara, peneliti cukup merasa kesulitan 

dengan waktu. Hal ini dikarenakan waktu untuk melakukan 

wawancara dengan para informan hanya boleh dilakukan setelah 

waktu penjemputan anak. Sehingga para informan tidak memiliki 

waktu yang terlalu luang untuk memberikan informasi kepada 

peneliti. Setelah jam penjemputan maka ada tugas yang dilakukan 

oleh para guru lagi, yaitu mempersiapkan kelas sesuai dengan 

sentra anak untuk hari esoknya.  
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuuk mencari data melalui 

beberapa arsip dan dokumentasi, surat kabar, majalah, jurnal, 

buku, dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan.
64

 

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang 

dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, atau karya- 

karya.
65

  

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

bersifat dokumenter. Data yang bersifat dokumenter disini yaitu 

seperti profil sekolah, seperti visi dan misi, tujuan, letak geografis, 

dan lain sebagainya di PUAD Inklusi Yogyakarta. Proses 

dokumentasi tidak secara langsung dilakukan oleh peneliti, 

melainkan terlebih dahulu dengan meminta izin kepada informan 

dan memberitahukan maksud dari setiap kegiatan dokumentasi 

yang akan dilakukan.  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode/tanda, dan 

mengkategorikan sehingga diperoleh temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang ingin dijawab.
66

 Analisis data bertujun untuk 

menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara 

terinci.
67
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Miles dan Huberman dalam Sugiyono menjelaskan bahwa 

proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi, 

display, dan verifikasi.
68

 

a. Reduksi 

Sugiyono mengungkapkan bahwa reduksi adalah proses 

dimana dilakukannya pemilihan topik data pokok, mefokuskan 

pada hal-hal yang penting, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data untuk disimpulkan dan diverifikasi.  

Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas tentang hasil penelitian di lapangan. Dalam proses 

reduksi ini peneliti tidak mengurangi data yang ada, namun 

melakukan seleksi atau memilih data yang relevan dan bermakna 

bagi penelitian ini dan berlangsung secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung.  

b. Display 

Display data atau penyajian data ini dilakukan dengan 

tujuan memudahkan untuk memahami dan mepermudah peneliti 

dalam melihat keseluruhan hasil penelitian. Penyajian data ini 

dilakukan dengan menyusun informasi mengenai upaya guru 

dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak ADHD 

di PAUD inklusi Yogyakarta.  

c. Verifikasi.  

Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian ini masih 

bersifat sementara dan bisa berubah-ubah apabila tidak ada data 

yang bisa dijadikan sebagai bukti dalam menunjang tahap 
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selanjutnya. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan menjadi 

gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

analisis yang saling melengkapi.  

Dari uraian di atas, maka Teknik analisis data ini dapat 

digambarkan dala bentuk bagan sebagai berikut: 

Gambar. 1.3  

 

 

 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

bagian dengan tujuan agar bisa berfikir lebih sistematis, adapuun bagian 

yang dimaksud yaitu: Bab pertama mengenai pendahuluan yang 

meruapakan gambaran umum dari isi penelitian yang terdiri dari, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan keguanaan penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab ke dua mengenai gambaran umum PAUD Inklusi Yogyakarta 

(TK Laboratori Pedagogia UNY dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta), yang meliputi identitas sekolah, sejarah berdiri, visi, misi, 

dan tujuan, struktur organisasi, keadaan pendidik dan peserta didik sarana 

Pengumpulan Data 

Verifikasi Data 

Display  Data 

Data  
Reduksi Data 
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dan prasarana dan kurikulum PAUD Inklusi Yogyakarta (TK Laboratori 

Pedagogia UNY dan TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta).  

Bab ke tiga berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan analisis 

data yang membahas mengenai bagaimana upaya guru dalam 

meningkatkan perkembangan sosial emosional anak ADHD di PAUD 

Inklusi Yogyakarta (TK Laboratori Pedagogia UNY dan TK Islam 

Pelangi Anak Negeri Yogyakarta).  

Bab ke empat berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan 

analisis data yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan upaya 

guru dalam meningkatkan perkembangan sosial emosional anak ADHD 

di PAUD Inklusi Yogyakarta (TK Laboratori Pedagogia UNY dan TK 

Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta).  

Bab ke lima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta saran-saran yang 

bersifat membangun dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk para 

pengelola Pendidikan lebih khususnya para guru dan diakhiri dengan 

daftar pustaka beserta lampiran-lampiran. 



 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti 

lakukan mengenai upaya guru dalam meningkatkan perkembangan sosial 

emosional anak Attention Deficit Hiperactivity Disorders (ADHD) di 

PAUD Inklusi Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Perkembangan sosial emosional anak di TK Laboratori Pedagogia 

UNY dan TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta sebelum 

dilakukan penanganan dalam berbagai bentuk pendekatan dan terapis 

dapat dikategorikan cukup rendah apabila kita ukur dengan 

menggunakan Standar tingkat pencapaian perkembangan anak 

(STPPA). Dari berbagai Indikator yang ada anak hanya ada beberapa 

indikator yang tercapai, sehingga masih banyak indikator yang harus 

dicapai. Sedangkan perkembangan sosial emosional mereka setelah 

dilakukan pendekatan, bisa dikatakan dapat mengalami perubahan. 

Dari semua indikator yang tercantum dalam STPPA, anak mampu 

mencapai tingkatan itu sesuai dengan usia mereka 

2. Terkait dengan upaya yang dilakukan guru guna meningkatkan 

Perkembangan Sosial Emosional Anak ADHDdapat dikatakan cukup 

kompleks dan sistematis, dikarenakan di TK Laboratori Pedagogia 

UNY melalui tiga tahapan yaitu observasi, intervensi dan penilaian. 

Masing-masing tahapan itu memiliki kegiatan yang penting terutama 

pada tahap intervensi. Sedangkan upaya guru dalam meningkatkan 

perkembangan sosial Emosional Anak ADHD di TK Islam pelangi 

Anak Negeri Yogyakarta cukup kompleks mulai dari mengobservasi 

anak yang dilakukan pada awal pertemuan,kemudian wawancara 

dengan orang tua untuk mendapatkan informasi tentang 
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perkembangan anak selama di rumah, memberikan diagnosa dan 

Intervensi, serta penilaian dilakukan dalam bentuk catatan anekdot.   

3. Sebagai sekolah inklusi ada beberapa Persamaan dan perbedaan 

intervensi yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak ADHD di (PAUD Inklusi 

Yogyakarta) TK Laboratori Pedagogia UNY dengan TK Islam 

Pelangi Anak Negeri Yogyakarta. Persamaan intervensi yang 

dilakukan kepada anak adalah intervensi dalam bentuk teknik 

ekstingsi kontak mata, stimulasi, bermain, dan pembiasaan.  

Perbedaan menjadi salah satu nilai positif dari masing-masing sekolah 

dalam rangka terus mengembankan dan memajukan diri agar dapat 

menarik perhatian masyarakat. Dimana TK Laboratori Pedagogia 

UNY menggunakan professional dan guru untuk membantu 

perkembangan anak. Guru mengintervensi anak dalam bentuk time 

out, perjanjian awal, dan pendekatan perilaku. Sedangkan yang 

menjadi pemikat dari TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta di 

hati masyarakat adalah guru melakukan semua sendiri, guru 

melakukan tugas di dalam kelas dan merangkap menjadi yang 

professional. Hal lain yang membedakan sekolah ini dengan sekolah 

lain adalah intervensi yang dilakukan oleh guru dalam bentuk satiasi, 

kontak fisik dan terapi okupasi dan wicara.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin 

merekomendasikan kepada pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Kepada pengelola TK laboratory Pedagogia UNY untuk lebih 

meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada anak dengan 

Gangguan ADHD dan melakukan pengawasan dan penilaian yang 

lebih kompleks terhadap perkembangan sosial emosional anak 
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ADHD. Serta memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada guru 

tentang perkembangan anak berkebutuhan khusus.  

2. Kepada pengelola TK Islam Pelangi anak Negeri Yogyakarta agar 

lebih mensistematiskan program-program yang dilakukan dalam 

menangani anak ADHD, merekrut psikolog dan terapis yang dapat 

memberikan bantuan untuk menangani anak ADHD secara 

professional,  dan memberikan pelatihan kepada SDM agar dapat 

meangani anak berkebutuhan khusus secara tepat sesuai dengan 

kebutuhan mereka.  

3. Kepada pengelola Dinas Pendidikan setempat agar memberikan 

perhatian serta pendampingan yang lebih intensif kepada guru dalam 

rangka meningkatkan perkembangan sosial emosional anak 

berebutuhan khusus terutama anak ADHD.  

4. Kepada para pembaca tesis ini penulis mengharapkan sumbangsih 

berupa kritik dan saran yang membangun, demi sempurnanya tesis ini 

dan untuk perbaikan penelitin di masa mendatang. Semoga tesis ini 

memberikan banyak manfaat dan keberkahan. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 1.Surat Penelitian 

a. Surat izin penelitian dari UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 

1. TK Laboratori Pedagogia UNY 

 
  

12 April 2018 



 
 

 
 

 

 

 

2. TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

b. Surat keterangan melaksanakan penelitian di PAUD Inklusi Yogyakarta 

1. TK Laboratori Pedagogia UNY 

 

 



 
 

 
 

2. TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta  

  



 
 

 
 

 

 

 

Lampiran 2 ,Catatan Dokumentasi 

a. Pedoman observasi 

PEDOMAN OBSERVASI 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA  

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta)  

 

Hari/ Tanggal  :    Waktu  : 

Tempat  :    Sumber : 

No Objek Observasi Deskripsi 

1 Kegiatan atau Proses Pembelajaran :  

- Saat Anak Tiba Disekolah 

- Materi Pagi 

- Kegiatan Awal 

- Kegiatan Inti 

- Kegiatan Akhir 

- Makan Bersama 

- Menunggu Dijemput 

 

2 Sarana dan Prasarana: 

1. Ruang Kelas 

2. Kantor  

3. Perpustakaan  

4. APE Indoor 

5. APE Outdoor 

6. Tempat Sampah 

7. Tempat Cuci Tangan 

8. Kamar Mandi  

 



 
 

 
 

9. UKS 

10. Ruang Administrasi 

11. Papan Pengumuman 

12. Gudang 

13. Parkiran 

3 Mengamati peran dari masing- masing pihak 

sekolah dalam peningkatan perkembangan sosial 

emosional anak ADHD 

 

4 Terapi yang  mendukung  peningkatan 

perkembangan sosial emosional anak ADHD 

 

5 Faktor  penghambat  perkembangan sosial 

emosional anak ADHD  

 

 

  



 
 

 
 

b. Pedoman wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA  

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara dengan psikolog 

Hari/ Tanggal  :    Waktu  : 

Tempat  :    Sumber : 

 

1. Menurut ibu Bagaimana konsep anak dengan Attention deficit hyperactivity 

disorders (ADHD)?  

2. Bagaimana cara mengetahui adanya gangguan ADHD pada diri anak? 

3. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional 

anak dengan gangguan ADHD? 

4. Untuk memberitahukan diagnosa kepada orang tua anak, apakah ibu 

melakukan pertemuan khusus dengan orang tua murid? 

5. Terapi atau metode apa saja yang digunakan dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak dengan gangguan ADHD?  

6. Apakah terapi yang diberikan mengikuti perkembangan usia anak didik 

ataukah bagaimana? 

7. Bagaimana cara ibu melakukan penilaian terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHDsetelah dilakukannya terapi?  

8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan ulang dari 

waktu pemeriksaan sebelumnya terhadap perkembangan sosial emosional 

anak ADHD? 

9. Apakah ada jenis obat-obatan yang diberikan ketika melakukan terapi? 



 
 

 
 

10. Bagaimana komunikasi ibu sebagai psikolog dengan guru kelas dalam rangka 

meningkatkan perkembangan sosial emosonal anak ADHD? 

11. Apakah perkembangan sosial emosional anak dengan gangguan ADHD 

memiliki dampak terhadap perkembangan lainnya?  

12. Seperti apa saran yang paling tepat dari ibu yang diberikan kepada orang tua 

murid untuk menangani anak ADHD? 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara Dengan Guru Kelas 

 

Hari/ Tanggal  :    Waktu  : 

Tempat  :    Sumber : 

1. Apa pendapat ibu tentang anak dengan gangguan Attention deficit 

hyperactivity isorders (ADHD)?  

2. Bagaimana latar belakang keluarga anak dengan gangguan ADHD?  

3. Bagaimana ibu menangani anak dengan gangguan ADHD?  

4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan peningkatan terhadap 

perkembangan sosial emosional anak ADHD?  

5. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam 

meningkatkan perkembangan anak ADHD?  

6. Terapi apa yang diberikan kepada anak ADHD dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosionalnya?  

7. Sebelum memberikan terapi pada anak, hal apa saja yang perlu dipersiapkan 

terlebih dahulu?  

8. Apakah anak ADHD diberikan perlakuan khusus selama proses belajar di 

dalam kelas?  

9. Ketika emosi anak dengan gangguan ADHD tidak terkontrol di dalam kelas, 

langkah apa yang pertama kali diambil? 

10. Strategi pembelajaran apa yang digunakan dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional anak ADHD?  

11. Bagaimana cara mengevaluasi perkembangan sosial emosional anak dengan 

gangguan ADHD? 



 
 

 
 

12. Apakah selama di kelas guru memerlukan guru pendamping untuk menangani 

anak dengan gangguan ADHD?  

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

 

Hari/ Tanggal  :    Waktu  : 

Tempat  :    Sumber : 

 

1. Menurut ibu, bagaimana konsep pendidikan anak usia dini yang menerapkan 

pendidikan Inklusif ?  

2. Sejak kapan TK  ini menerapkan pendidikan inklusif?  

3. Apa saja bentuk layanan inklusif yang diterapkan di sekolah ini?  

4. Apa tujuan utama dalam penerapan pendidikan inklusif? 

5. Bagaimana konsep penerapan pendidikan inklusif khususnya dalam 

meningkatkan perkembangan sosial emosional anak ADHD?  

6. Bagaimana tingkat keberhasilan penerapan pendidikan inklusif terhadap 

perkembangan sosial emosional anak ADHD?  

7. Bagaimana kontrol Anda sebagai Kepala TK terhadap terapi yang diberikan 

oleh guru maupun psikolog kepada anak ADHD guna meningkatkan 

perkembangan sosial emosionalnya?  

 

 

  



 
 

 
 

c. Pedoman Dokumentasi  

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA  

(TK Laboratori Pedagogia Yogyakarta Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Hari/ Tanggal  :    Waktu  : 

Tempat  :    Sumber : 

 Mencari dan mengidentifikasi: 

1. Identitas sekolah  

2. Sejarah berdiri TK 

3. Visi, Misi, dan tujuan  

4. Struktur organisasi 

5. Sarana dan prasarana 

6. Keadaan pendidik dan peserta didik  

7. Kurikulum dan pengembangan  

8. Kalender pendidikan 

9. Tata tertib sekolah  

10. Jadwal kegiatan harian  

11. Jadwal kegiatan sentra/area/kelompok/klasikal  

12. Kegiatan perkembangan anak ( catatan lapangan, catatan perkembangan anak, 

anekdot, dll) 

13. Laporan perkembangan anak 



 
 

 
 

FOTO DOKUMENTASI LINGKUNGAN SEKOLAH  

 
Pintu masuk TK/KB Laboratori pedagogia UNY 

 
Depan ruang kelas DI TK Laboratori Pedagogia UNY 



 
 

 
 

 
Mading Tk LAboratori Pedagogia UNY 

 
PHBS RK Laboratori Pedagogia UNY 



 
 

 
 

 
TK Laboratori Pedagogia UNY sebagai sekolah Inklusi 



 
 

 
 

 
Keadaan ruang kelas sebelum dimulai proses pembelajaran. 

 

  
APE di Dalam ruang kelas. 



 
 

 
 

 
Tempat Hasil Karya Anak 

  
Bentuk Reward Untuk Perilaku Baik Anak di TK Laboratori Pedagogia UNY 



 
 

 
 

 
APE di luar kelas 

 
Tempat cuci tangan 

 

 



 
 

 
 

Loker Anak TK Laboratori Pedagogia UNY 

 

  
Rak Sandal Dan Sepatu Anak TK Laboratori Pedagogia UNY 



 
 

 
 

 

KEGIATAN APEL UPACARA SETIAP AHRI SENIN 

  
 

  
 

 



 
 

 
 

FOTO PROSES PEMBELAJARAN DI DALAM KELAS  

Kegiatan Awal 

      
  

Ber’doa untuk memulai pembelajaran  Apersepsi sebagai kegiatan awal 

     
Persiapan Bahan untuk berkegiatan  



 
 

 
 

     
 Persiapan Bahan untuk memulai kegiatan Inti 

 

    
Penjelasan oleh guru sebelum anak-anak memilih kegiatan yang akan dilakukan.  



 
 

 
 

    
Kegiatan mewarnai anggota tubuh di dalam kelas  

    
Kegiatan menmpelkancing baju dan gabus sesuai dnegan huruf dan bentuk 



 
 

 
 

 

 
Kegiatan guru menceritakan sebuah cerita kepada anak 



 
 

 
 

Kegiatan di Luar kelas  

 
 

     



 
 

 
 

     
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Kegiatan Pada Hari Jumat 

     
 

     



 
 

 
 

 

Jam Istirahat, makan siang 

  
 

 



 
 

 
 

Jam Istirahat digunakan untuk bermain di dalam kelas. 

     
 

     



 
 

 
 

 
Kegiatan evaluasi setelah kegiatan inti selesai 

 
Berdo’a sebagai kegiatan penutup 



 
 

 
 

FOTO LINGKUNGAN SEKOLAH DI TK ISLAM PELANGI ANAK NEGERI 

YOGYAKARTA 

   
Jadwal rutinitas TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta 

 

 



 
 

 
 

 
Tempat bermain anak-anak TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta 

 
Tempat menunggu waktu penjemputan anak 



 
 

 
 

      
Salah satu bentuk Terapi Anak ADHD 

PROSES PEMBELAJARAN TK INKLUSI  

 
Kegiatan pembuka yang berupa senam bersama, menggunaka media audio-visual yaitu 

televisi  

 

 
Kegiatan Pembuka, dalam kegiatan pembuka guru mendampingi siswa ABK, agar ABK 

belajar konsentrasi dan mengikuti kegiatan.  



 
 

 
 

 

 
Kegiatan pembuka dengan senam  

 

 

 

 
Kegiatan pembuka 



 
 

 
 

 
Kegiatan Apersepsi 

 
Kegiatan inti pendampingan 

 
Kegiatan inti, yaitu pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode ceramah. 

 



 
 

 
 

 
Pembiasaan kemandirian, berupa membiasakan anak untuk mencuci alat makannya 

sendiri usai makan siang.  

 
Kegiatan inti menggunakan media LKA, setiap anak belajar berbagi lem dengan 

temannya.  

 
Kegiatan inti, ABK mengerjakan tugas bersama reguler lainnya, dengan menggunakan 

media belajar dan isi materi yang sama.  



 
 

 
 

 
Kegiatan inti 

 
Kegiatan baca iqra’, isi materi baca iqra’ disesuiakan tingkat kemampuan anak  

 
 

 



 
 

 
 

 
Kegiatan evaluasi  

 
Kagiatan penutup ABK 



 
 

 
 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Kelompok Usia 4 - 6 Tahun. 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4 - 5 tahun Usia 5 - 6 tahun 

I. Nilai agama 

dan moral 

 

1. Mengetahui agama yang dianutnya 

2. Meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar 

3. Mengucapkan do’a sebelum dan/atau sesudah 

melakukan sesuatu 

4. Mengenal prilaku baik/sopan dan buruk 

5. Membiasakan diri berprilaku baik 

6. Mengucapkan salam dan membalas salam 

1. Mengenal agama yang dianut 

2. Mengerjakan beribadah 

3. Berprilaku jujur, penolong, sopan, hormat, 

sportif, dsb) 

4. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan 

5. Mengetahui hari besar agama 

6. Menghormati (toleransi) agama orang lain 

II. Fisik  

a. Motorik 

kasar 

1. Menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, 

pesawat terbang, dsb.  

2. Melakukan gerakan menggantung (bergelayut) 

3. Melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari 

secara terkoordinasi. 

4. Melempar sesuatu secara terarah 

5. Menangkap sesuatu secara tepat 

6. Melakukan gerakan antisipasi  

7. Menendang sesuatu secara terarah 

8. Memanfaatkan alat permainan di luar kelas.  

1. Melakukan gerakan tubuh secara 

terkoordinasi untuk melatih kelenturan, 

keseimbangan, dan kelincahan 

2. Melakukan koordinasi gerakan mata-kaki-

tangan-kepala dalam menirukan tarian atau 

senam 

3. Melakukan permainan fisik dengan aturan 

4. Terampil menggunakan tangan kanan dan 

kiri 

5. Melakukan kegiatan kebersihan diri.  



 
 

 
 

b. Motorik 

halus 

1. Membuat garis vertical, horizontal, lengkung 

kiri/kanan, miring kiri/kanan, dan lingkaran 

2. Menjiplak bentuk 

3. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk 

melakukan gerakan yang rumit 

4. Melakukan gerakan manipulative untuk 

menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan 

berbagai media. 

5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni 

menggunakan berbagai media. 

6. Mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot 

halus (menjumput, mengelus, mencolek, mengepal, 

menggelintir, memilin, memeras).   

1. Menggambar sesuai gagasannya 

2. Meniru bentuk 

3. Melakukan eksplorasi dengan berbagai 

media dan kegiatan 

4. Menggunakan alat tulis dan alat makan 

dengan benar 

5. Menggunting sesuai dengan pola 

6. Menempel gambar dengan tepat 

7. Mengekspresikan diri melalui gerakan 

menggambar secara detail.  

c. Kesehatan 

dan perilaku 

keselamatan

. 

1. Berat badan sesuai dengan tingkat usia 

2. Tinggi badan sesuai dengan tingkat usia 

3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan 

4. Lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia 

5. Menggunakan toilet (penggunaan air, membersihkan 

diri) dengan bantuan minimal 

1. Berat badan sesuai dengan tingkat usia 

2. Tinggi badan sesuai dengan tingkat usia 

3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi 

badan 

4. Lingkar kepala sesuai dengan tingkat usia 

5. Menutup hidung dan mulut (misal, ketika 



 
 

 
 

6. Memahami berbagai alam berbahaya (kebakaran, 

banjir, gempa) 

7. Mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan 

batuk dan bersin) 

6. Membersihkan dan membereskan tempat 

bermain 

7. Mengetahui situasi yang membahayakan 

diri 

8. Memahami tata cara menyebrang 

9. Mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan 

(rokok, munuman keras). 

III. Kognitif 

a. Belajar dan 

pemecahan 

masalah 

1. Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau untuk 

memotong, pensil untuk menulis) 

2. Menggunakan benda-benda sebagai permainan 

simbolik (kursi sebagai mobil) 

3. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-

hari (gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dsb). 

4. Mengetahui konsep banyak dan sedikit 

5. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri 

yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah 

6. Mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu 

7. Mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya 

1. Menunjukkan aktivitas yang bersifat 

eksploratif dan menyelidik (seperti: apa 

yang terjadi ketika air ditumpahkan) 

2. Memecahkan masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari dengan cara yang 

fleksibel dan diterima sosial 

3. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman 

dalam konteks yang baru 

4. Menunjukkan sikap kreatif dalam 

menyelesaikan maslaah (ide, gagasan di 

luar kebiasaan)  



 
 

 
 

waktu 

8. Memahami posisi/kedudukan dalam keluarga, ruang, 

lingkungan sosial (misal: sebagai peserta 

didik/anak/teman) 

b. Berpikir logis  

 

1. Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk 

atau warna atau ukuran. 

2. Mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan 

dirinya 

3. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang 

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok 

yang berpsangan dengan 2 variasi. 

4. Mengenal pola (misal: AB-AB dan ABC-ABC) dan 

mengulangnya.   

5. Mengurutkan benda berdasarkan 5 sesuai ukuran atau 

warna. 

1. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran: 

“lebih dari”; “kurang dari”; dan 

“paling/ter”. 

2. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema 

permainan (seperti: ayo kita bermain pura-

pura seperti burung)  

3. Menyusun perencanaan kegiatan yang 

akan dilakukan 

4. Mengenal sebab-akibat tentang 

lingkungannya (angina bertiup 

menyebabkan daun bergerak, air dapat 

menyebabkan sesuatu menjadi basah) 

5. Mengklasifikasi benda berdasarkan warna, 

bentuk, dan ukuran (3 Variasi).  

6. Mengklasifikasikan benda yang lebih 



 
 

 
 

banyak ke dalam kelompok yang sama 

atau kelompok yang sejenis, atau 

kelompok berpasangan yang lebih dari 2 

variasi.  

7. Mengenal pola ABCD-ABCD.  

8. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran 

dari paling kecil ke paling besar atau 

sebaliknya. 

c. Berpikir 

simbolik 

 

1. Membilang banyak benda 1-10 

2. Mengenal konsep bilangan 

3. Mengenal lambang bilangan 

4. Mengenal lambang huruf 

1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10 

2. Menggunakan lambang bilangan untuk 

menghitung 

3. Mencocokkan bilangan dengan lambang 

bilangan. 

4. Mengenal berbagai macam lambang huruf 

vocal dan konsonan.  

5. Merepresentasikan berbagai macam benda 

dalam bentuk gambar atau tulisan (ada 

benda pensil yang diikuti tulisan dan 

gambar pensil) 



 
 

 
 

IV. Bahasa 

a. Memaham

i bahasa 

1. Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau 

bahasa lainnya) 

2. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan 

3. Memahami cerita yang dibacakan 

4. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat, 

(nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.). 

5. Mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam 

Bahasa Indonesia (contoh bunyi dan ucapan harus 

sama) 

1. Mengerti beberapa perintah secara 

bersamaan 

2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks 

3. Memahami aturan dalam permainan. 

4. Senang dan menghargaibacaan 

b. Mengungk

apkan 

bahasa 

1. Mengulang kalimat sederhana  

2. Bertanya dengan kalimat yang benar 

3. Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan 

4. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, 

senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, 

dsb.) 

5. Menyebutkan kata-kata yang dikenal 

6. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. 

7. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan 

atau ketidaksetujuan. 

1. Menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks.  

2. Menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama. 

3. Berkomunikasi secara lisan, memiliki 

perbendaharaan kata, serta mengenal 

symbol-simbol untuk persiapan membaca, 

menulis dan berhitung.  

4. Menyususn kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap (pokok kalimat-predikat-



 
 

 
 

8. Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah 

didengar 

9. Memperkaya perbendaharaan kata 

10. Berpartisipasi dalam percakapan 

keterangan) 

5. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain.  

6. Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang 

telah diperdengarkan. 

7. Menunjukkan pemahaman konsep-konsep 

dalam buku cerita  

c. Keaksaraa

n 

1. Mengenal simbol-simbol 

2. Mengenal suara-suara hewan/benda-benda yang ada 

di sekitarnya. 

3. Membuat coretan yang bermakna,  

4. Meniru (menuliskan dan mengucapkan) huruf A-Z. 

1. Menyebutkan symbol-simbol huruf yang 

dikenal 

2. Mengenal suara huruf awal dari nama 

benda-benda yang ada disekitarnya. 

3. Menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi/ huruf awal yang sama.  

4. Memahami hubungan antara bunyi dan 

bentuk huruf. 

5. Membaca nama sendiri 

6. Menuliskan nama sendiri. 

7. Memahami arti kata dalam cerita 

V. Sosial 1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan 1. Memperlihatkan kemampuan diri untuk 



 
 

 
 

emosional 

a. Kesadaran 

diri 

2. Mengendalikan perasaan  

3. Menunjukkan rasa percaya diri 

4. Memahami peraturan dan disiplin 

5. Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah) 

6. Bangga terhadap hasil karya sendiri 

 

menyesuaikan dengan situasi  

2. Memperlihatkan kehati-hatian dengan 

orang yang belum dikenal (menumbuhkan 

kepercayaan pada orang dewasa yang tepat 

3. Mengenal perasaan sendiri dan 

mengelolanya secara wajar 

(mengendalikan diri secara wajar) 

b. Rasa 

tanggung 

jawab untuk 

diri sendiri 

dan orang 

lain 

1. Menjaga diri sendiri dari lingkungannya 

2. Menghargai keunggulan orang lain. 

3. Mau berbagi, menolong, dan membantu teman 

1. Tahu akan haknya 

2. Mentaati aturan kelas (kegiatan, aturan) 

3. Mengatur diri sendiri 

4. Bertanggung jawab atas prilakunya untuk 

kebaikan diri sendiri 

c. Perilaku 

prososial 

1. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan 

permainan kompetitif secara positif 

2. Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan 

3. Menghargai orang lain  

4. Menunjukkan rasa empati 

1. Bermain dengan teman sebaya  

2. Mengetahui perasaan temannya dan 

merespon secara wajar 

3. Berbagi dengan orang lain  

4. Menghargai hak/pendapat/ karya orang 

lain 



 
 

 
 

5. Menggunakan cara yang diterima secara 

sosial dalam menyelesaikan masalah 

(menggunakan fikiran untuk 

menyelesaikan masalah) 

6. Bersikap koopratif dengan teman 

7. Menunjukkan sikap toleran 

8. Mengekspresikan emosi yang sesuai 

dengan kondisi yang ada (senang-sedih-

antusias, dsb) 

9. Mengenal tata karma dan sopan santun 

sesuai dengan nilai sosial budaya setempat 

VI. Seni 

a. Anak 

mampu 

menikmati 

berbagai 

alunan lagu 

atau suara 

1. Senang mendengarkan berbagai macam music atau 

lagu kesukaannya 

2. Memainkan alatmusik/instrument/benda yang dapat 

membentuk irama yang teratur 

1. Anak bersenandung atau bernyanyi sambil 

megerjakan sesuatu 

2. Memainkan alatmusik/instrument/benda 

bersama teman 

b. Tertarik 1. Memili jenis lagu yang disukai 1. Menyanyikan lagu dengan sikap yang 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

dengan 

kegiatan 

seni 

2. Bernyanyi sendiri 

3. Menggunakan imajinasi untuk mencerminkan 

perasaan dalam sebuah peran 

4. Membedakan peran fantasi dan kenyataan 

5. Menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi 

dalam menceritakan suatu cerita 

6. Mengekspresikan gerakan dengan irama yang 

bervariasi 

7. Menggambar objek di sekitarnya 

8. Membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya 

(misal: dengan plastisin, tanah liat) 

9. Mendeskripsikan sesuatu (seperti binatang) dengan 

ekspresif yang berirama (contoh, anak menceritakan 

gajah dengan gerak dan mimic tertentu) 

10. Mengkombinasikan berbagai warna ketika 

menggambar atau mewarnai 

benar 

2. Menggunakan berbagai macam alat music 

tradisional maupun alat music lain untuk 

menirukan suatu irama atau lagu tertentu 

3. Bermain drama sederhana 

4. Menggambar berbagai macam bentuk yang 

beragam 

5. Melukis dengan berbagai cara dan objek 

6. Membuat karya seperti bentuk 

sesungguhnya dengan berbagai bahan 

(kertas, plastisin, balok, dll) 
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Lampiran 3 

CATATAN  OBSERVASI 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA  

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta)  

 

Hari/ Tanggal  : Senin, 30 April 2018 Waktu  :07.45-11.30 am 

Tempat  :TK Laboratori Pedagogia UNY  

 

No Objek Observasi Deskripsi 

1 Kegiatan atau Proses Pembelajaran :  

- Saat Anak Tiba Di sekolah 

- Materi Pagi 

- Kegiatan Awal 

- Kegiatan Inti 

- Kegiatan Akhir 

- Makan Bersama 

- Menunggu Dijemput 

- Saat anak tiba di sekolah  

Pagi itu anak diantarkan ke 

sekolah oleh orang tua masing-

masing. Sebagian pendidik 

menyambut anak di depan pintu 

kedatangan dan sebagian yang 

lainnya mempersiapkan upacara 

bendera. Saat guru menyambut 

anak, guru mengucapkan salam 

dan selamat pagi dengan 

senyuman.  Guru yang lain 

mempersiapkan barisan masing-

masing kelas, dan merapikan tas 

dan helm anak yang telat datang. 

Tepat pukul 07.45 am upacara 

bendera di mulai, pemimpin 

upacara diambil dari anak 

Yudistira. Setelah upacara 



 
 

 
 

bendera selesai anak dipimpin 

untuk tertib dan berbaris 

membentuk kereta api panjang di 

masing-masing kelas dan 

bersalaman dengan semua guru, 

yang berjejer di depan pintu 

masuk ke dalam kelas. Sebelum 

memasuki ruang kelas anak 

diminta untuk meletakkan tas di 

rak atau loker yang telah 

disediakan yang telah diberi 

nama. Anak mengeluarkan kotak 

makan dan botol minum untuk 

dimasukkan ke ruang kelas dan 

diletakkan di tempat yang telah 

disediakan oleh guru. Setelah 

tempat minum dan makan 

dikeluarkan semua anak 

membuka sepatu dan di susun di 

rak sepatu masing-masing. Anak 

duduk dengan membentuk 

lingkaran.  

- Materi pagi 

Tema pagi itu adalah alam 

semesta, subtema benda langit, 

sub-sub tema Matahari.  

- Kegiatan awal 

Setelah semua anak duduk 



 
 

 
 

dengan rapi ,maka guru mulai 

membuka kelas dengan ucapan 

selamat pagi, setelah itu guru 

meminta anak yang piket hari itu 

untuk memimpin do’a, 

membacakan ikrar pedagogia, 

menyanyikan mars pedagogia, 

menyanyikan lagu nasional 

“terimakasih guruku” kemudian 

guru mulai mengabsen anak satu 

persatu dan menanyakan kabar 

mereka. Setelah absensi selesai 

guru mulai mengajak anak 

berbincang tentang bagaimana 

perijalanan anak selama liburan, 

kemudian mulai memsauki 

pembahasan tentang matahari di 

hari itu. Setelah anak 

menceritakan pengalaman 

mereka guru mulai memberikan 

topik pembelajaran mengenai 

matahari dan menjelaskan 

bagaimana bentuk matahari dan 

lain sebagainya. Dari topik 

matahari, ada banyak kegiatan 

yang dilakukan, di sini guru 

memberitahukan anak kegiatan 

apa saja yang akan dilaksanakan, 



 
 

 
 

menunjukkan alat-alat bermain 

pada kegiatan, menjelaskan 

aturan main dan tempat dimana 

saja kegaitan akan dilaksanakan. 

 

 

- Kegiatan Inti  

Anak mulai menemukan 

kegiatan mana yang menurut 

mereka lebh menarik dan 

gampang untuk dikerjakan 

terlebih dahulu. Diantara 

kegiatan tersebut adalah 

menjiplak pola gambar matahari, 

menggunting gambar bulan, 

mewarnai gambar dan benda 3 

dimensi berbentuk matahari, 

menebalkan tulisan dan garis 

yang membentuk kata matahari. 

Setelah semua kegiatan sudah 

dilakukan, anak diminta untuk 

menaruh hasil karya mereka di 

loker hasil karya masing-masing. 

Pukul 10.00 am adalah jam 

istirahat, satu persatu anak mulai 

mencuci tangan untuk makan 

bekal mereka masing-masing 

yang isinya snek, nasi, dan lauk 



 
 

 
 

pauk. Kemudian setelah makan 

selesai anak diperbolehkan untuk 

main bombic sesuai dengan 

kesepakatan di kelas. pukul 

10.25 am anak diminta untuk 

membereskan mainan yang telah 

digunakan dan menaruh di 

tempat semula dikarenakan 

waktu istirahat segera berakhir. 

Pukul 10.30 am guru kemudian 

mengistruksikan anak untuk 

kembali duduk dengan rapi dan 

mencoba mendiskusikan 

bagaimana perasaan anak-anak 

selama melakukan kegiatan, dan 

mengoreksi bagian mana yang 

kurang tepat yang dilakukan 

anak selama kegiatan. Anak 

kemudian menceritakan kegiatan 

masing-masing dan memberikan 

pengatan terhadap pengetahuan 

anak saat itu.  

- Kegiatan akhir 

Dalam kegiatan penutup, anak 

diajak  memdiskusikan kegiatan 

apa yang paling mereka sukai 

hari itu, kemudian 

menginformasikan rencana 



 
 

 
 

kegiatan dihari berikutnya, anak 

juga diminta untuk mengambil 

kaos kaki dan mengenakannya di 

dalam kelas, dan sebagai 

penutup anak berdo’a bersama 

setelah belajar.  

- Makan bersama  

Makan bersama dilakukan pada 

saat jam istirahat.  

- Waktu penjemputan 

Setelah anak siap dengan sepatu 

mereka, mereka tetap dibiarkan 

menunggu di dalam kelas 

sebelum orang tua mereka 

datang untuk menjemput. 

Setelah orang tua menjemput 

anak bersalaman dengan guru 

dan pamit, namun tidak semua 

anak langsung pulang, 

melainkan mereka bisa bermain 

lagi di bawah penjagaan orang 

tua mereka di sekolah.  

 

2 Sarana dan Prasarana: 

14. Ruang Kelas 

 

Ruang kelas yang anak tempati 

selama proses pembelajaran dapat 

dikatakan kondusif, meberikan 

kenyamanan pada anak sehingga 



 
 

 
 

tidak membosankan dan membuat 

anak ingin ke luar ruang kelas. ruang 

kelas tetap dalam keadaan bersih 

dan rapi. 

15. Kantor  Kantor berada di dekat ruang TU, 

posisi kantor yaitu kamar bagian 

depan merupakan pintu utama dan 

bersampingan dengan ruang tamu, 

kemudian dibelakang ruang tamu 

ada ruang kepala sekolah dan ruang 

TU. Dari ruang TU kita bisa menuju 

ke ruang Psikolog dan ruang terapis.  

16. Perpustakaan  Ruang perpustakaan dibuatkan kecil 

bagi guru maupun anak.  

17. APE Indoor APE yang terdapat di dalam kelas 

dapat dikatakan komplit, 

dikarenakan dari semua kegiatan 

memiliki APE yang sesuai.  

18. APE Outdoor APE di luar ruangan biasanya 

digunakan oleh anak ketika ada 

kegiatan di luar kelas dan 

menyangkut tema pada hari itu. APE 

ini juga diguankan sebagai tempat 

bermain anak ketika sudah jam 

pulang sekolah.  

19. Tempat Sampah Tempat sampah ada di dalam kelas 

masing-masing, sehingga sampah 

tidak berceceran dimana-mana. 



 
 

 
 

Tempat sampah tepat berada di 

pojok ruangan.  

20. Tempat Cuci Tangan Untuk tempat cuci tangan anak, 

disediakan masing-masing kelas ada 

satu tempat dan sabun.  

21. Kamar Mandi  Kamar mandi anak berbeda dengan 

kamar mandi guru dan karyawan 

yang lain. Kamar mandi anak khsuus 

dibuatkan disamping kamar mandi 

guru dengan background anak. Dan 

terdapat dibagian belakang 

berdekatan dengan halaman 

belakang. 

22. UKS Ruang UKS berada di antara barisan 

ruang kelas bersebalahan dengan 

guru.  

23. Ruang Administrasi Ruang administrasi berada di ruang 

kantor. Dapat dikatakan sangat baik, 

dengan penataan yang kreatif 

membuat kita gampang menemukan 

berkas yang ingin dilihat.  

24. Papan Pengumuman Papan pengumuman berada di 

bagian depan pintu masuk. 

Dimaksudkan agar orang tua bisa 

melihat pengumuman setiap ada 

kegiatan.  

25. Gudang Gudang berada di belakang ruang 

terapis dan tidak berantakan.  



 
 

 
 

26. Parkiran Parkiran untuk TK Laboratori 

Pedagogia dikatakan aman, dan 

mengutamakan kerapian.  

3 Mengamati peran dari masing- masing pihak 

sekolah dalam peningkatan perkembangan sosial 

emosional anak ADHD 

Guru berperan di dalam kelas, 

psikolog berperan memberikan 

diagnose dan solusi untuk anak, 

terapis berperan untuk melakukan 

intruksi dari psikolog.  

Kepala sekolah berperan untuk 

membicarakan hasil dari diagnose 

yang didapat dari psikolog ke orang 

tua anak.  

4 Terapi yang  mendukung  peningkatan 

perkembangan sosial emosional anak ADHD 

Terapi yang dilakukan oleh terapis 

adalah, ABA, Okupasi, SI 

5 Faktor  penghambat  perkembangan sosial 

emosional anak ADHD  

Factor penghambat utama 

perkembangan sosial emosional 

anak yaitu kurangnya perhatian yang 

diberikan oleh orang tua kepada 

anak selama di rumah.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CATATAN  OBSERVASI 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA  

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta)  

 

Hari/ Tanggal  : Senin, 14 Mei 2018     

Waktu   : 08.00-12.00 am 

Tempat  : TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta  

 

No Objek Observasi Deskripsi 

1 Kegiatan atau Proses Pembelajaran :  

- Saat Anak Tiba Di sekolah 

- Materi Pagi 

- Kegiatan Awal 

- Kegiatan Inti 

- Kegiatan Akhir 

- Makan Bersama 

- Menunggu Dijemput 

- Saat anak tiba di sekolah  

Membagi tugas adalah kebiasaan 

setiap sekolah. Guru menyambut 

anak di depan gerbang dengan 

senyum dan salam.   Kemudian anak 

membuka sepatu dan merapikan tas 

masing-masing di rak umum . setlah 

anak naik ke rang aula anak diminta 

untuk wudhu dan shalat dhuha 

kemudian membaca surat-surat 

pendek.  

- Materi pagi 

Tema pagi itu adalah alam semesta, 

subtema benda langit, sub-sub tema 

bulan dan bintang  

- Kegiatan awal 

Setelah semua anak duduk dengan 

rapi  di atas kursi, maka guru mulai 

membuka kelas dengan ucapan 



 
 

 
 

salam. Setelah itu guru melakukan 

absensi ssambil menanyakan kabar 

anak. Guru mulai melakukan 

apersepsi, memberitahukan tujuan  dr 

pembelajaran pada hari itu.  

- Kegiatan Inti  

Setelah kegiatan awal berakhir, anak 

memasuki kegiatan inti. Dimana guru 

menjelaskan kepada anak materi dan 

memberikan mereka tugas. Anak 

diberikan tugas dengan sama rata dan 

menuntaskan tugas yang satu baru 

bisa disambung dengan tugas yang 

lain. Kegiatan pertama anak 

diberikan buku gambar dan diminta 

untuk menggambar bentuk bulan dan 

bintang, setelah itu kegiatan 

selanjutnya adalah mewarnai dan 

menggunting apa yang sudah dibuat 

tadi. Kemudian setelah anak selesai 

dengan kegiatan itu guru menilai 

hasil kerja anak satu persatu. Jam 10. 

00 am anak sudah mulai memasuki 

waktu istirahat, yaitu membuka bekal 

mereka masing-masing.  

- Kegiatan akhir 

Dalam kegiatan penutup, anak diajak  

memdiskusikan kegiatan yang sudah 



 
 

 
 

dilakukan dan  

Dan berdo’a dan memberitahukan 

materi dihari esok.  

- Makan bersama  

Makan bersama dilakukan pada saat 

jam istirahat.  

- Waktu penjemputan 

Setelah jam 12.00 anak dijempt oleh 

orang tua masing-masing, selama 

anak belum dijemput maka anak tetap 

berkumpul di aula. Setelah orang tua 

menjemput anak bersalaman dengan 

guru dan pamit.  

2 Sarana dan Prasarana: 

1. Ruang Kelas 

 

Ruang kelas yang anak tempati selama 

proses pembelajaran cukup sempit untuk 

jumlah anak 15 orang.  

2. Kantor  Penataan kantor belum baik, masih 

terlihat sempit karena barang-barang 

yang belum rapi.  

3. Perpustakaan  Ruang perpustakaan dibuatkan dibawah 

tangga dengan satu lemari saja. 

4. APE Indoor APE yang terdapat di dalam kelas dapat 

dikatakan komplit, dikarenakan dari 

semua kegiatan memiliki APE yang 

sesuai.  

5. APE Outdoor APE di luar ruangan biasanya digunakan 

oleh anak ketika ada kegiatan di luar 



 
 

 
 

kelas dan menyangkut tema pada hari itu. 

APE ini juga diguankan sebagai tempat 

bermain anak ketika sudah jam pulang 

sekolah.  

6. Tempat Sampah Tempat sampah ada di luar kelas dan 

terdapat satu tempat sampah.   

7. Tempat Cuci Tangan Untuk tempat cuci tangan anak terlalu 

jauh, sehingga harus turun tangga untuk 

mencuci tangan  

8. Kamar Mandi  Kamar mandi juga terletak di bawah 

tangga, sehingga sulit untuk dijangkau.  

9. UKS Ruang UKS berada di antara barisan 

kamar mandi dan dapur  

10. Ruang Administrasi Ruang administrasi berada di ruang 

kantor. Dapat dikatakan sangat baik, 

dengan penataan yang kreatif membuat 

kita gampang menemukan berkas yang 

ingin dilihat.  

11. Papan Pengumuman Papan pengumuman berada di bagian 

ruang utama sebelum masuk ke kelas 

masing-masing.  

12. Gudang Gudang berada di belakang  

13. Parkiran Parkiran untuk TK ini  dikatakan aman, 

dan mengutamakan kerapian. Parkiran ini 

juga sangat luas, sehingga tidak merasa 

kewalahan ketika orang tua menjemput 

anaknya.  

3 Mengamati peran dari masing- masing Guru berperan di dalam kelas, sebagai 



 
 

 
 

pihak sekolah dalam peningkatan 

perkembangan sosial emosional anak 

ADHD 

guru kelas dan sekaligus guru 

pendamping khusus anak.  

.  

4 Terapi yang  mendukung  peningkatan 

perkembangan sosial emosional anak 

ADHD 

Terapi yang dilakukan oleh guru adalah, 

bermain, dan okupasi. 

5 Faktor  penghambat  perkembangan sosial 

emosional anak ADHD  

Faator penghambat utama perkembangan 

sosial emosional anak yaitu kurangnya 

maksimal dalam penanganan anak  

  



 
 

 
 

b. Catatan Wawancara 

CATATAN WAWANCARA  

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara dengan psikolog 

Tempat : TK Laboratori Pedagogia UNY    

Sumber : psikolog (BU Welni) 

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut ibu bagaimana konsep 

anak dengan Attention deficit 

hyperactivity disorders 

(ADHD)?  

ADHD adalah salah satu gangguan 

yang dialami oleh anak dalam waktu 

yang sangat dini dan rentan terjadi pada 

anak laki-laki. Sehingga banyak kita 

temui di taman kanak-kanak.  

2. Bagaimana cara mengetahui 

adanya gangguan ADHD pada 

diri anak? 

Banyak hal yang ditampilkan oleh anak 

yang mengalami gangguan ADHD 

yang dikenal dengan simtom. Simtom-

simtom ini menjadi tolak ukur dalam 

memberikan diagnose pada anak.  

3. Faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi perkembangan 

sosial emosional anak dengan 

gangguan ADHD? 

Perkembangan sosial emosional tidak 

hanya disebabkan oleh factor keluarga 

namun juga factor lingkungan serta 

pola asuh.  

4. Untuk memberitahukan diagnosa 

kepada orang tua anak, apakah 

Sebelum memberitahukan kepada 

orang tua anak, maka kami melakukan 



 
 

 
 

ibu melakukan pertemuan 

khusus dengan orang tua murid? 

komunikasi dengan pihak sekolah, 

kemudian setelah komunikasi kami 

meminta orang tua anak, kepala 

sekolah dan guru untuk bertemu dan 

menjelaskan bagaimana keadaan yang 

terjadi selama di sekolah.  

5. Terapi atau metode apa saja yang 

digunakan dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional 

anak dengan gangguan ADHD?  

Ada tiga terapi yang biasa saya 

beritahukan kepada terapis untuk 

dilakukan, yaitu SI, ABA, dan Okupasi.  

6. Apakah terapi yang diberikan 

mengikuti perkembangan usia 

anak didik ataukah bagaimana? 

Tidak secara gampang kita memberikan 

terapi pada anak, jadi harus kita ketahui 

dulu usianya lalu kita pelajari 

perkembangan anak sesuai dengan 

umur yang ada pada anak normal, baru 

kita berikan terapi.  

7. Bagaimana cara ibu melakukan 

penilaian terhadap 

perkembangan sosial emosional 

anak ADHD setelah 

dilakukannya terapi?  

Ada sejenis buku yang diberikan oleh 

pihak sekolah untuk dicheklist oleh 

terapis. Setelah dilakukan checklist 

maka kembali lagi kami mengobservasi 

anak setelah terapi.  

8. Berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan 

pemeriksaan ulang dari waktu 

pemeriksaan sebelumnya 

terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHD? 

Sesuai dengan gangguan anak, apakah 

berat, ringan atau sedang. Ada anak 

dengan gangguan ringan yang biasa 

mendapat terapi hanya 3 bulan dan itu 

juga sesuai dengan kesepakatan orang 

tua dengan sekolah.  

9. Apakah ada jenis obat-obatan Kalau untuk obat-obatan tidak ada yang 



 
 

 
 

yang diberikan ketika melakukan 

terapi? 

diberikan dari sekolah, karena anak 

dengan gangguan ADHD di sini lebih 

tepat diberikan perlakuan.  

10. Bagaimana komunikasi ibu 

sebagai psikolog dengan guru 

kelas dalam rangka 

meningkatkan perkembangan 

sosial emosonal anak ADHD? 

Pada tahap awal, yang melakukan 

observasi adalah guru kelas, kemudian 

hasil observasi dari guru kelas 

diinfokan ke kami dan kami akan 

melakukan observasi ulang, sehingga 

apabila anak diberikan terapi, maka 

guru juga harus tau pendekatan apa 

yang sesuai dengan anak.  

11. Apakah perkembangan sosial 

emosional anak dengan 

gangguan ADHD memiliki 

dampak terhadap perkembangan 

lainnya?  

Sejauh ini, ada yang berdampak, ada 

juga yang tidak. Namun lebih rentan 

berdampak pada perkembangan 

kognitif anak.  

12. Seperti apa saran yang paling 

tepat dari ibu yang diberikan 

kepada orang tua murid untuk 

menangani anak ADHD? 

Terlalu mengikuti kemauan anak tidak 

bisa membuat anak menjadi sadar 

dengan diri mereka sendiri. Sebagai 

orang tua di rumah jangan terlalu 

mengikuti semua kemauan anak yang 

membuat mereka nyaman, karena anak 

ADHD  ingin selalu diikuti kemaunnya.  

 

  



 
 

 
 

CATATAN  WAWANCARA 

 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara Dengan guru kelas  

 

Tempat : TK Laboratori pedagogia UNY    

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pendapat ibu tentang anak 

dengan gangguan Attention deficit 

hyperactivity isorders (ADHD)?  

Anak adhd adalah anak yang memiliki 

tingkat fisik motoric lebih tinggi dari anak 

normal sehingga tidak bisa berkonsentrasi 

dalam belajar.  

2. Bagaimana latar belakang keluarga 

anak dengan gangguan ADHD?  

Anak ADHD memiliki latar beakang 

keluarga yang berbeda-beda, jadi ada 

yang memang orang tua mereka sibuk, 

ada yang memang tidak mampu 

ditangani, dan memang tinggal dengan 

mbah mereka.  

3. Bagaimana ibu menangani anak 

dengan gangguan ADHD?  

Yang jelas penanganan yang kami 

berikan bukan dalam bentuk terapi, 

karena kami tidak kompeten dalam 



 
 

 
 

melakukan itu.  

4. Kendala apa saja yang dihadapi 

dalam melakukan peningkatan 

terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHD?  

Karena kebanyakan dari anak dalam 

tahap bemain, jadi anak dengan gangguan 

ADHD lebih gampang tergoda dengan 

gerakan maupun suara-suara dari 

sekeliling mereka.  

5. Apa solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala yang ada dalam 

meningkatkan perkembangan anak 

ADHD?  

Solusi yang paling tepat yaitu 

memberikan kenyamanan pada anak, 

tidak memaksa anak untuk mengikuti 

kemauan kita. Kita masuk ke dalam dunia 

mereka, lalu sedikit demi sedikit kita 

bawa mereka ke tahap yang sebenarnya.  

6. Terapi apa yang diberikan kepada 

anak ADHD dalam meningkatkan 

perkembangan sosial 

emosionalnya?  

Kalau guru tidak menggunakan terapi, 

lebih menekankan kepada pendekatan. 

Karena yang melakukan terapi adalah 

khusus terapis.  

7. Sebelum memberikan terapi pada 

anak, hal apa saja yang perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu?  

Jadi kami memahami dulu bagaimana 

kondisi anak saat itu, dana pa yang anak 

lakukan, apa alasan anak. Setelah kita 

ketahui baru kita melakukan pendekatan 



 
 

 
 

yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.  

8. Apakah anak ADHD diberikan 

perlakuan khusus selama proses 

belajar di dalam kelas?  

Perlakuan khusus yang kita berikan 

kepada anak ADHD ketika mereka mulai 

tidak tenang saja. Jadi tidak setiap saat. 

Kami membiarkan mereka dulu, 

memberikan mereka kesempatan untuk 

bermain dengan temannya, kalau ada 

tingkah yang membuat teman mereka 

tidak nyaman baru kami mulai 

mengambil alih. 

9. Ketika emosi anak dengan 

gangguan ADHD tidak terkontrol 

di dalam kelas, langkah apa yang 

pertama kali diambil? 

Langkah yang paling tanggap dilakukan 

oleh guru yaitu dengan menggunakan 

pendekatan kontak mata, setelah kontak 

mata berhasil maka kemudian 

menggunakan stimulasi dan lain 

sebagainya. 

10. Strategi pembelajaran apa yang 

digunakan dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional 

anak ADHD?  

Kalau strategi menyesuaikan kondisi anak 

saat itu, meskipun sudah direncanakan di 

dalam RKH namun moodnya anak tidak 

selalu baik. Kami menggunakan 



 
 

 
 

pembelajaran sentra.  

11. Bagaimana cara mengevaluasi 

perkembangan sosial emosional 

anak dengan gangguan ADHD? 

Evaluasi yang kami gunakan dalam tiga 

bentuk yaitu catatan anekdot, hasil karya 

dan checklist. Selain itu kami juga 

menggunakan foto untuk melaporkan 

perkembangan anak kepada orang tua 

secara langsung. 

12. Apakah selama di kelas guru 

memerlukan guru pendamping 

untuk menangani anak dengan 

gangguan ADHD?  

 

Tergantung, tergantung tingkat gangguan 

anak. Karena tidak semua anak 

mengalami gangguan ADHD yang sama, 

ada yang hanya mengalami gangguan 

konsentrasi ada yang mengalami 

hiperaktif dan impulsive dan lain 

sebagainya. Apabila anak mengalami 

gangguan ADHD yang cukup berat maka 

sekolah menyediakan guru pendamping 

khusus selama di dalam kelas, atau sering 

disebut dengan Shadow teacher.  

 



 
 

 
 

CATATAN WAWANCARA 

 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

 

Tempat : TK Laboratori Pedagogia   

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut ibu, bagaimana konsep 

pendidikan anak usia dini yang 

menerapkan pendidikan Inklusif ?  

Pendidikan anak usia dini adalah 

pendidikan yang diselenggarakan secara 

umum namun didalamnya ada layanan 

khusus yang diberikan kepada anak 

yang berbentuk program-program 

penunjang untuk anak berkebutuhan 

khusus agar bisa mencapai target tingkat 

perkembangan yang seusianya.  

2. Sejak kapan TK ini menerapkan 

pendidikan inklusif?  

TK ini mulai dikeluarkan SK nya 

semenjak tahun 2014 sebagai TK 

inklusif.  TK ini berada di urutan ke 

enam daftar sekolah penyelenggara 

pendidikan Inklusi.  



 
 

 
 

3. Apa saja bentuk layanan inklusif 

yang diterapkan di sekolah ini?  

Jaid pelayanan yang diberikan anak 

yang mengalami gangguan yaitu dalam 

bentuk terapi yang dilakukan oleh 

terapis sesuai dengan intruksi dari 

psikologi. Tidak hanya itu, guru juga 

menggunakan berbagai pendekatan 

ketika di dalam kelas.  

4. Apa tujuan utama dalam penerapan 

pendidikan inklusif? 

Tujuan kami menerapkan pendidikan 

inklusif adalah memberikan kesempatan 

kepada anak berkebutuhn khusus 

merasakan pendidikan tanpa harus 

merasa terintimidasi di masyarakat luas, 

membentuk rasa percaya diri anak, dan 

dapat bersaing dengan anak pada 

umumnya. 

5. Bagaimana konsep penerapan 

pendidikan inklusif khususnya 

dalam meningkatkan perkembangan 

sosial emosional anak ADHD?  

Dalam perkembangan sosial emosional 

anak dengan gangguan ADHD, 

perkembangan ini adalah yang paling 

menonjol memang perkembangan 

lainnya dikarenakan perkembangan ini 

yang menjadi dasar untuk menyadarkan 



 
 

 
 

anak bagaimana dirinya yang sebanrnya.  

6. Bagaimana tingkat keberhasilan 

penerapan pendidikan inklusif 

terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHD?  

Kalau melihat output kita dari tahun 

2014 sampai saat ini maka dapat 

disimpulkan setelah dilakukan terapi 

dan pendekatan oleh pihak sekolah anak 

mengalami banyak perubahan, sehingga 

orang tua percaya dengan penanganan 

yang kami berikan. 

7. Bagaimana kontrol Anda sebagai 

Kepala TK terhadap terapi yang 

diberikan oleh guru maupun 

psikolog kepada anak ADHD guna 

meningkatkan perkembangan sosial 

emosionalnya? 

Menjadi kepala sekolah memang sudah 

tugas kita untuk mengawasi bagaimana 

kinerja para warga sekolah termasuk 

bagaimana proses dan hasil dari terapi 

yang dilakukan, apabila anak diberikan 

terapi lebih dari tiga bulan tanpa 

perubahan maka kami melakukan 

evaluasi. 

  



 
 

 
 

 

CATATAN  WAWANCARA 

 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara Dengan guru kelas  

 

Tempat : TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta 

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pendapat ibu tentang anak 

dengan gangguan Attention deficit 

hyperactivity isorders (ADHD)?  

Anak ADHD adalah anak yang membutuhkan 

bantuan terhadap pengontrolan fisik mereka.  

2. Bagaimana latar belakang keluarga 

anak dengan gangguan ADHD?  

Latar belakang keluarga sebagian besar anak 

ADHD di sini adalah sebagai wirausaha, 

sehingga kurang perhatian terhadap anak.   

3. Bagaimana ibu menangani anak 

dengan gangguan ADHD?  

Kami memberikan terapi terhadap gangguan 

yang dimiliki, terkadang secara langsung di 

dalam kelas maupun di luar kelas   

4. Kendala apa saja yang dihadapi 

dalam melakukan peningkatan 

terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHD?  

Sejauh ini ini, kendala yang paling sering 

dihadapi adalah rasa ingin selalu mencoba 

dari anak pada semua hal. Rata-rata anak 

tidak bisa diam dengan apa yang sedang 



 
 

 
 

mereka pegang, ingin mencoba milik 

temannya.   

5. Apa solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala yang ada dalam 

meningkatkan perkembangan anak 

ADHD?  

Solusi yang kami tawarkan yaitu kontak fisik, 

karena anak lebih cepat tenang dengan kontak 

fisik. Ketika anak mulai berbuat gaduh, kami 

memberikan kontak fisik dengan cara 

mengelus kepala, meneput pelan-pelan bahu, 

dll.   

6. Terapi apa yang diberikan kepada 

anak ADHD dalam meningkatkan 

perkembangan sosial 

emosionalnya?  

Terapi yang digunakan oleh guru yaitu terapi 

okupasi  yang diiringi dengan terapi wacara 

dan pendekatan lainnya seperti kontak mata, 

dan pembiasaan.  

7. Sebelum memberikan terapi pada 

anak, hal apa saja yang perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu?  

Tidak ada persiapan ketika memberikan 

terapi, dikarenakan anak bisa kapan saja 

melakukan hal yang tidak diinginkan.   

8. Apakah anak ADHD diberikan 

perlakuan khusus selama proses 

belajar di dalam kelas?  

Perakuan khusus diberikan kepada anak yang 

benar-benar mengalami gangguan cukup 

serius.  

9. Ketika emosi anak dengan 

gangguan ADHD tidak terkontrol 

Kontak mata dan kontak fisik adalah 



 
 

 
 

di dalam kelas, langkah apa yang 

pertama kali diambil? 

perlakuan yang tepat untuk mengontrol emosi 

anak. Jadi dua hal ini tidak pernah 

terpisahkan.  

10. Strategi pembelajaran apa yang 

digunakan dalam meningkatkan 

perkembangan sosial emosional 

anak ADHD?  

Karena kami menggnakan sistem 

pembelajaran berkelompok, maka untuk 

meningkatkan perkembangan sosial 

emosional anak lebih dengan penekanan 

interaksi dengan teman sebaya baik ketika 

bermain maupun belajar.  

11. Bagaimana cara mengevaluasi 

perkembangan sosial emosional 

anak dengan gangguan ADHD? 

Evaluasi yang kami gunakan secara tertulis 

adalah catatan anekdot, dan setiap hari 

mengirim foto untuk melaporkan 

perkembangan anak kepada orang tua secara 

langsung. 

12. Apakah selama di kelas guru 

memerlukan guru pendamping 

untuk menangani anak dengan 

gangguan ADHD?  

 

Iya, kami sangat butuh guru pendamping, 

karena untuk satu guru saja mengontrol 

belasan anak tidak cukup. Belum lagi kalau 

anak yang lain ada masalah.  

  



 
 

 
 

CATATAN WAWANCARA 

 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

 

Tempat : TK Laboratori Pedagogia   

 

Pertanyaan Jawaban 

9. Menurut ibu, bagaimana konsep 

pendidikan anak usia dini yang 

menerapkan pendidikan Inklusif ?  

Pendidikan anak usia dini adalah 

pendidikan yang diselenggarakan secara 

umum namun didalamnya ada layanan 

khusus yang diberikan kepada anak 

yang berbentuk program-program 

penunjang untuk anak berkebutuhan 

khusus agar bisa mencapai target tingkat 

perkembangan yang seusianya.  

10. Sejak kapan TK ini menerapkan 

pendidikan inklusif?  

TK ini mulai dikeluarkan SK nya 

semenjak tahun 2014 sebagai TK 

inklusif.  TK ini berada di urutan ke 

enam daftar sekolah penyelenggara 

pendidikan Inklusi.  

11. Apa saja bentuk layanan inklusif Jaid pelayanan yang diberikan anak 



 
 

 
 

yang diterapkan di sekolah ini?  yang mengalami gangguan yaitu dalam 

bentuk terapi yang dilakukan oleh 

terapis sesuai dengan intruksi dari 

psikologi. Tidak hanya itu, guru juga 

menggunakan berbagai pendekatan 

ketika di dalam kelas.  

12. Apa tujuan utama dalam penerapan 

pendidikan inklusif? 

Tujuan kami menerapkan pendidikan 

inklusif adalah memberikan kesempatan 

kepada anak berkebutuhn khusus 

merasakan pendidikan tanpa harus 

merasa terintimidasi di masyarakat luas, 

membentuk rasa percaya diri anak, dan 

dapat bersaing dengan anak pada 

umumnya. 

13. Bagaimana konsep penerapan 

pendidikan inklusif khususnya 

dalam meningkatkan perkembangan 

sosial emosional anak ADHD?  

Dalam perkembangan sosial emosional 

anak dengan gangguan ADHD, 

perkembangan ini adalah yang paling 

menonjol memang perkembangan 

lainnya dikarenakan perkembangan ini 

yang menjadi dasar untuk menyadarkan 

anak bagaimana dirinya yang sebanrnya.  



 
 

 
 

14. Bagaimana tingkat keberhasilan 

penerapan pendidikan inklusif 

terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHD?  

Kalau melihat output kita dari tahun 

2014 sampai saat ini maka dapat 

disimpulkan setelah dilakukan terapi 

dan pendekatan oleh pihak sekolah anak 

mengalami banyak perubahan, sehingga 

orang tua percaya dengan penanganan 

yang kami berikan. 

15. Bagaimana kontrol Anda sebagai 

Kepala TK terhadap terapi yang 

diberikan oleh guru maupun 

psikolog kepada anak ADHD guna 

meningkatkan perkembangan sosial 

emosionalnya? 

Menjadi kepala sekolah memang sudah 

tugas kita untuk mengawasi bagaimana 

kinerja para warga sekolah termasuk 

bagaimana proses dan hasil dari terapi 

yang dilakukan, apabila anak diberikan 

terapi lebih dari tiga bulan tanpa 

perubahan maka kami melakukan 

evaluasi. 

  



 
 

 
 

CATATAN WAWANCARA 

 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA 

(TK Laboratori Pedagogia UNY Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

 

Tempat : TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta    

 

Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut ibu, bagaimana konsep 

pendidikan anak usia dini yang 

menerapkan pendidikan Inklusif ?  

Pendidikan anak usia dini adalah 

pendidikan memberikan anak untuk 

melakukan apa yang mereka mau dalam 

bingkai permainan dengan tetap 

pengontrolan dari seorang pendidik.  

2. Sejak kapan TK ini menerapkan 

pendidikan inklusif?  

TK ini mulai dikeluarkan SK nya 

semenjak tahun 2012 sebagai TK 

inklusif.   

3. Apa saja bentuk layanan inklusif 

yang diterapkan di sekolah ini?  

Tidak ada bentuk pelayanan yang 

khusus yang kami tawarkan, hanya saja 

kami lebih mengutamakan penanganan 

dari para guru.  

4. Apa tujuan utama dalam penerapan 

pendidikan inklusif? 

Tujuan kami menerapkan pendidikan 

inklusif adalah membantu anak untuk 



 
 

 
 

menemukan potensi mereka dan 

mejadikan anak mandiri, dan santun 

dalam berprilaku.  

5. Bagaimana konsep penerapan 

pendidikan inklusif khususnya 

dalam meningkatkan perkembangan 

sosial emosional anak ADHD?  

Perkembangan sosial emosional paling 

dasar dari perkembangan lainnya untuk 

anak ADHD. Jadi harus diprioritaskan 

secara maksimal.  

6. Bagaimana tingkat keberhasilan 

penerapan pendidikan inklusif 

terhadap perkembangan sosial 

emosional anak ADHD?  

Alhamdulillah kami tidak mengatakan 

diri kami berhasil, namun masyarakat 

lebih melihat bukti dari usaha yang 

kami lakukan. Salah seorang anak 

ADHD yang cukup parah dapat diterima 

di sekolah dasar seperti anak pada 

umumnya.  

7. Bagaimana kontrol Anda sebagai 

Kepala TK terhadap terapi yang 

diberikan oleh guru maupun 

psikolog kepada anak ADHD guna 

meningkatkan perkembangan sosial 

emosionalnya? 

Saya sebagai kepala sekolah, terus 

melakukan kontrol terhadap kinerja 

guru, dan selalu meberikan pelatihan 

cara penanganan anak kepada guru. 

Apabila guru merasa tidak mampu, saya 

kepala sekolah membantu langsung 

sesuai dengan pengalaman sebelumnya.  



 
 

 
 

c. Catatan Dokumentasi  

 

CATATAN DOKUMENTASI 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL  

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA  

(TK Laboratori Pedagogia Yogyakarta Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Tempat  : TK Laboratori Pedagogia UNY    

 

No Objek Keterangan 

Ada Tidak 

1 Latar Belakang Berdiri 

Dan Perkembangan Tk 

 ( Sejarah Lembaga)  

 

   

2 Visi, Misi, dan Tujuan     

3 Struktur Organisasi    

4 Data  Guru, Anak, 

Tenaga Pendidikan, 

Karyawan 

   

5 Luas  Tanah  Dan 

Bangunan  Sekolah 

   

6 Letak Geografis Tk 

 

   

7 Batas Wilayah ( Utara,    



 
 

 
 

Barat, Selatan, Timur) 

8 Brosur/ Leaflet 

 

   

9 Program Sekolah Dalam 

Peningkatan 

Mutu/Kualitas Guru Dsb. 

 

   

10 Sarana Dan Prasarana   

 a. Ruang Kelas    

b. Kantor    

c. Perpustakaan    

d. Ape Indoor    

e. Ape Outdoor    

f. Tempat Sampah    

g. Tempat Cuci 

Tangan 

   

h. Toilet    

i. UKS    

j. Ruang 

Administrasi 

   

k. Papan 

Pengumuman 

   

l. Parkiran    

m. Gudang    



 
 

 
 

11 Kurikulum    

 a. Rencana  

Kegiatan  Harian 

   

 b. Rencana  

Kegiatan 

Mingguan 

   

 c. Rencana  

Kegiatan 

Tahunan 

   

 d. Jadwal Kegiatan 

Harian 

   

 e. Tema Kurikulum    

 f. SAP 

Pembelajaran 

   

 g. Deadline Rapor    

 h. Kegiatan 

Perkembangan 

Anak ( Catatan 

Lapangan, 

Catatan 

Perkembangan 

Anak, Anekdot, 

Dll) 

   

 i. Lembar Penilaian    

 j. Laporan 

Perkembangan 

Anak 

   

  



 
 

 
 

CATATAN DOKUMENTASI 

UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN SOSIAL  

EMOSIONALA ANAK ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDERS (ADHD) DI PAUD INKLUSIF YOGYAKARTA  

(TK Laboratori Pedagogia Yogyakarta Dan TK Islam Pelangi Anak Negeri 

Yogyakarta) 

 

Tempat  : TK Islam Pelangi Anak Negeri Yogyakarta.   

 

No Objek Keterangan 

Ada Tidak 

1 Latar Belakang Berdiri 

Dan Perkembangan Tk 

 ( Sejarah Lembaga)  

 

   

2 Visi, Misi, dan Tujuan     

3 Struktur Organisasi    

4 Data  Guru, Anak, 

Tenaga Pendidikan, 

Karyawan 

    

5 Luas  Tanah  Dan 

Bangunan  Sekolah 

   

6 Letak Geografis Tk 

 

   

7 Batas Wilayah ( Utara, 

Barat, Selatan, Timur) 

   

8 Brosur/ Leaflet    



 
 

 
 

 

9 Program Sekolah Dalam 

Peningkatan 

Mutu/Kualitas Guru Dsb. 

 

   

10 Sarana Dan Prasarana   

 a. Ruang Kelas    

b. Kantor    

c. Perpustakaan    

d. Ape Indoor    

e. Ape Outdoor    

f. Tempat Sampah    

g. Tempat Cuci 

Tangan 

   

h. Toilet    

i. UKS    

j. Ruang 

Administrasi 

   

k. Papan 

Pengumuman 

   

l. Parkiran    

m. Gudang    

11 Kurikulum    

 a. Rencana  Kegiatan  

Harian 

   



 
 

 
 

 b. Rencana  Kegiatan 

Mingguan 

   

 c. Rencana  Kegiatan 

Tahunan 

   

 d. Jadwal Kegiatan 

Harian 

   

 e. Deadline Rapor    

 f. Kegiatan 

Perkembangan 

Anak ( Catatan 

Lapangan, 

Catatan 

Perkembangan 

Anak, Anekdot, 

Dll) 

   

 g. Lembar Penilaian    

 h. Laporan 

Perkembangan 

Anak 

   

 

Lampiran 4  

Daftar Riwayat Hidup 

  



 
 

 
 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

A. Data Pribadi 

Nama   : Husnuzziadatul Khairi S.Pd.I 

Tempat/Tanggal Lahir : Kabar, 23 April 1995 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Alamat Asal : Kabar Utara, Desa Kabar, Kecamatan Sakra,   Kab.  

Lombok  

Timur, Nusa Tenggara Barat. 

No Hp   : 083129402041 

Alamat E-Mail  : Khairieri8@Gmail.Com  

Nama Orang Tua: 

a. Ayah  : Saheh Buhari, (Alm) 

b. Ibu  : Hj. Zuhriyah, S.Pd  

 

B. Riwayat Pendidikan:  

1. Formal 

SD Negeri 3 Kabar     (2000-2006) 

Madrasah Tsanawiyah Baiturrahim Kabar (2006-2009) 

Madrasah Aliyah Baiturrahim Kabar   (2009-2012) 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

UIN Mataram      (2012-2016) 

2. Non Formal  

Diniyah Islamiyah Baiturrahim Kabar   (2006-2009) 

 

C. Riwayat organisasi 

- Anggota English Study Club UIN Mataram (2012-2013) 

- Pengurus Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Alumni UIN Mataram Yogyakarta-

Solo (2017-2018) 

- Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Program Magister (FKMPM)-FITK 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017-2018) 
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D. Pengalaman Kerja 

Madrasah Tsanawiyah Islahul Ummah Lombok Tengah   (2014-

2015) 

Madrasah Tsanawiyah Baitul Hidayah Gunung Sari Lombok Barat  (2015-

2016) 

Yayasan Pantai Asuhan Baitul Hidayah Gunung Sari Lombok Barat  (2015- 

2016) 

 

E. Karya Ilmiah  

1. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Proses Belajar Siswa Kelas X Pada 

Mata Pelajaran Fiqih Di MA Baiturrahim Kabar Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2015/2016, Skripsi, 2016. 

2. Buku : Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini” diterbitkan 

oleh Program Studi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 2017 

3. Jurnal : Menggali Potensi Anak Melalui Multiple Intellegences Dan 

Implementasinya di PAUD, diterbitkan oleh SELING Program studi PGRA, 

Vol. 4, Nomor 2 Juli 2018. 

 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, 

semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

 

Yogyakarta, 17 September 2018  

 

 

 

Husnuzziadatul Khairi, S. Pd. I. 
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