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Abstrak: Kemampuan social emosional anak merupakan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh anak usia dini karena 

merupakan aspek penting sebagai penunjang keberhasilan 

perkembangan aspek lainnya. Di RA- Al Hikmah diketahui 

kemampuan social emosional anak masih rendah dilihat 

dari masih banyak anak yang belum bisa mengucapkan 

terima kasih kepada temannya, belum mau mengajak 

temannya bermain dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan 

untuk menigkatkan kemampuan social emosional anak 

melalui metode pembiasaan. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan di sekolah RA Al-

Hikmah dengan jumlah anak 15 orang. Anak laki-laki 

sebanyak 7 orang dan anak perempuan sebanyak 8 orang. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes, 

observasi dan daftar sheclist. Penelitian ini dilakukan selama 

3 siklus dengan empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan 

ketentuan ketuntasan minimal anak BSH dan ketuntasan 

anak maksimal BSB maka dapat dirata-ratakan 

peningkatan keberhasilan pada anak yaitu pada pra 

siklus 32,33% selanjutnya siklus 1 rata-ratanya adalah 

51,66%, pada siklus 2 terjadi peningkatan dengan rata-rata 

78,33%, selanjutnya pada siklus 3 rata-rata yang diperoleh 

anak adalah 88,33%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat dinyatakan bahwa dengan melakukan pembiasaan 

social emosional anak dapat meningkat. 
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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan UU RI Nomor. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, 
Butir 14 dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 
adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada 
pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan 

bahwa (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan 
sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidkan Anak 
usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan 

formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan 
anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau 
bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk 
lain yang sederajat, (5) Pendidikan usia dini jalur 
pendidikan informal: pendidikan keluarga atau 

pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan 
(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah. Dari bunyi Undang-Undang diatas jelas 
terlihat bahwa di sekolah Pendidikan Anak Usia dini 

yang diperlukan adalah mempersiapkan anak untuk 
memasuki jenjang sekolah selanjutnya. Hal ini dilakukan 
dengan pemberian rangsang. Salah satu aspek 

perkembangan anak yang harus dirangsang adalah 
perkembangan social emosional anak. Karena dengan 
social emosional anak yang baik maka aspek 

perkembangan lainnya kemungkinan akan berkembang 
dengan baik pula. Dari hasil observasi di RA Al-hikmah 
ditemukan bahwa masih banyak anak-anak yang tidak 

mau mengucapkan terima kasih, tidak mau mengajak 
temannya bermain bahkan cenderung banyak yang 
bertengkar ketika main bersama. Hal ini merujuk 
kepada indicator kemampuan social emosional anak. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan social 
emosional anak di RA Al-Hikmah masih rendah.  
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan 
agar proses perkembangan   anak   berjalan   dengan 
baik, maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu   

apakah social emosional anak meningkat melalui 
metode pembiasaan di RA Al-Hikmah? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tindakan 
kelas adalah “untuk mengetahui peningkatan social 
emosional anak melalui metode pembiasaan pada anak 

di RA Al- Hikmah   agar   anak   dapat   mengajak 
teman bermain, dapat menolong teman, mau 
mengucapkan terima kasih kepada teman. 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1. Manfaat Teoretis 

Sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam rangka meningkatkan 
perkembangan anak usia dini serta pentingnya 
proses belajar mengajar yang dilaksanakan 

dengan perencanaan matang, kelengkapan 
alat dan media pembelajaran yang digunakan, 
sarana dan prasarana belajar dan pemenuhan 
kebutuhan penyelenggaraan proses belajar 

mengajar. 
2. Manfaat Praktis 

a.   Bagi Anak 

 1) Sebagai motivasi bagi anak untuk 
meningkatkan kemampuan moral dan 
social emosionalnya. 

2)   Sebagai   bekal   bagi   anak untuk   dapat   
menempatkan diri nantinya ditengah-

tengah masyarakat 
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b.   Bagi Guru 

1). Sebagai bahan masukan tentang metode 
pembelajaran anak usia dini 

2). Menambah wawasan guru dalam 
meningkatkan kemampuan social 

emosional anak usia dini. 
 

D. Kajian Pustaka 

1. Sosial Emosional 
Emosi adalah suatu keadaan/situasi yang utuh 

dapat berupa pikiran ataupun perasaan yang Nampak 

pada perubahan biologis yang muncul dari prilaku 
seseorang. bahasa emosi mengarah pada sebuah 
perasaan atau pikiran. 

Menurut Hurlock perkembangan sosial 
merupakan perolehan kemampuan berprilaku yang 
sesuai dengan tuntutan sosial. “Sosialisasi “ adalah 

kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma 
nilai. Jadi seseorang di katakan berkembang emosinya 
apabila ia sudah mampu menunjukan tindakan yang 

sesuai dengan aturan yang telah di buat.[1] 
2. Tugas Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Menurut Anita Yus (2015), tugas perkembangan 

sosial emosional anak usia 5-6 tahun, yaitu: 
a. Anak dapat berinteraksi dengan orang lain 
b. Anak dapat mengenal disiplin 
c. Anak dapat menunjukkan reaksi emosi yang wajar 

d. Anak dapat menjaga keamanan diri 
e. Anak dapat mengenal disiplin 
f. Anak dapat menunjukkan reaksi emosi yang wajar 

g. Anak dapat menjaga disi. 
Tugas perkembangan sosial emosional anak usia 

4-6 tahun dalam kurikulum 2013 dipaparkan sebagai 

berikut: 
a. Kesadaran diri: memperlihatkan kemampuan diri, 

mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan 

diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan 
orang lain. 

b. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain: 

mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, 
mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab 
atas perilakunya untuk kebaikan bersama. 

c. Perilaku prososial: mampu bermain dengan teman 
sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, 
serta menghargai hak dan pendapat orang lain, 

bersikap kooperatif, toleran dan berlaku sopan. 
 

3. Metode Pembiasaan 

a. Pengertian Metode Pembiasaan 
Setiap orang tua muslim mempunyai kewajiban 

untuk mendidik anaknya agar menjadi orang yang 
saleh, taat pada orang tuanya dan agamanya. Dalam 

mendidik anak tersebut, proses yang berjalan tidak 
akan terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan 
eksternal. Hal tersebut juga relevan dengan sebuah 

teori perkembangan anak didik yang dikenal dengan 
teori konvergensi oleh Armai yang menyatakan 
bahwa pribadi dapat dibentuk oleh lingkungannya   

dan   dengan   mengembangkan   potensi   dasar   
yang   ada padanya.[2] 

Potensi dasar yang ada pada anak merupakan 

potensi alamiah yang dibawa anak sejak lahir atau 
bisa dikatakan sebagai potensi pembawaan. Oleh 
karena itulah, potensi dasar harus selalu diarahkan 

agar tujuan dalam mendidik anak dapat tercapai 
dengan baik. Pengarahan orang tua kepada anak dalam 
lingkungan keluarga sebagai faktor eksternal, salah 
satunya dapat dilakukan dengan metode pembiasaan, 

yaitu berupa menanamkan kebiasaan yang baik kepada 
anak.[2]  

Menurut Imam Musbikin, pembiasaan 

merupakan sebuah metode dalam pendidikan berupa 
“proses penanaman kebiasaan”.[3]

  
Sedangkan yang 

dimaksud dengan kebiasaan itu sendiri adalah “cara-

cara bertindak yang persistent uniform, dan    hampir-
hampir    otomatis (hampir-hampir    tidak    disadari 
oleh pelakunya)”.

 

Menurut Muhammad Zein orang tua berperan 
sebagai penanggung jawab dan pendidik dalam 
keluarga.  Menurutnya, dalam mendidik anak perlu 

diterapkan tiga metode yaitu “meniru, menghafal dan 
membiasakan”.[4]

 

Pada metode pembiasakan, operasionalnya 

adalah dengan melatih anak untuk membiasakan segala 
sesuatu supaya menjadi kebiasaan. Sebab menurutnya, 
“kebiasaan ini akan menimbulkan kemudahan, 

keentengan”.[2]
 

Metode pembiasaan ini adalah sebagai bentuk 
pendidikan bagi manusia yang prosesnya dilakukan 

secara bertahap, dan menjadikan pembiasaan itu 
sebagai teknik pendidikan yang dilakukan dengan 
membiasakan sifat-sifat baik sebagai rutinitas, sehingga 

jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu 
payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa 
menemukan banyak kesulitan. 

 Pembiasaan juga merupakan salah satu 
metode pendidikan yang sangat penting, terutama bagi 
anak-anak. Mereka belum paham tentang apa yang 
disebut baik dan buruk dalam arti susila. Demikian 

pula mereka nelum mempunyai kewajiban-kewajiban 
yang harus dikerjakan seperti pada orang dewasa. 
Pada sisi yang lain mereka juga memiliki kelemahan 

yaitu belum memiliki daya ingat yang kuat. Mereka 
lekas melupakan apa yang telah dan baru terjadi. 
Sedangkan pada sisi yang lain, perhatian mereka lekas 

mudah beralih kepada hal-hal yang baru dan 
disukainya. 

Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, 

mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, 
ketrampilan, kecakapan, dan pola pikir tertentu. Anak 
perlu dibiasakan untuk mandi, makan dan tidur secara 

teratur, serta bermain- main, berbicara, belajar, 
bekerja, dan sebagainya khususnya adalah dibiasakan 
untuk melaksanakan ibadah. 

 
 
 

b. Dasar dan Tujuan Metode Pembiasaan 
1). Dasar Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan kegiatan yang 
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dilakukan secara terus menerus dan ada dalam 

kehidupana sehari-hari anak sehingga menjadi 
kebiasaan yang baik. Mudjito mengatakan bahwa 
pengembangan pembiasaan meliputi aspek 

perkembangan moral dan nilai-nilai agama, 
pengembangan sosial, emosional dan 
kemadirian.[5] Dari aspek perkembangan moral 
dan nilai- nilai agama diharapkan akan 

meningkatkan ketaqwaan anak terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dan  membina sikap  anak  dalm  
rangka meletakkan dasar agar anak menjadi 

warga negara yang baik. Aspek perkembangan 
sosial, emosional dan kemandirian dimasksudkan 
untuk membina agar dapat mengendalikan 

emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi 
dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa 
dengan baik serta dapat menolong dirinya sendiri 

dalam rangka kecakapan hidup. 
Pertumbuhan kecerdasan pada anak-anak 

usia pra sekolah belum memungkinkan untuk 

berfikir logis dan belum dapat memahami hal-hal 
yang   abstrak. Maka apapun yang dikatakan 
kepadanya akan diterimanya saja. Mereka belum 

dapat menjelaskan mana yang buruk dan mana 
yang baik. Hukum-hukum dan ketentuan-
ketentuan agama belum dapat dipahaminya   atau   

dipikirkannya sendiri. Dia akan menerima apa 
saja yang dijelaskan kepadanya. Sesuatu yang 
menunjukkan nilai-nilai agama dan moral bagi si 

anak masih kabur dan tidak dipahaminya.[6] 
Daradjat juga mengatakan bahwa untuk 

membina anak agar mempunyai sifat-sifat terpuji 

tidaklah mungkin dengan penjelasan pengertian 
saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk 
melakukan yang baik yang diharpkan nanti 

mereka akan mempunyai sifat-sifat baik dan 
menjauhi sifat tercela.[6] Demikian pula dengan 
pendidikan agama, semakin kecil umur si anak, 
hendaknya semakin banyak latihan dan 

pembiasaan agama dilakukan pada anak. Dengan 
demikian bertambah umur si anak, hndaknya 
semakin bertambah pula penjelasan dan 

pengertian tentang agama itu diberikan sesuai 
dengan perkembangan kecerdaannya. 

 Muhammad Quthb mengatakan bahwa Islam 

menggunakan pembiasaan sebagai salah satu 
teknik pendidikan.[7] Islam mengubah seluruh 
sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa 

dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu 
payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan 
banyak menemukan kesulitan. Karena itu, 

pembiasaan merupakan salah satu penunjang 
pokok pendidikan, sarana, dam metode paling 
efektif dalam upaya menumbuhkan keimanan 

anak dan meluruskan moralnya.[8] 
Tidak diragukan bahwa mendidik dan 

membiasakan anak sejak kecil paling menjamin 

untuk mendapatkan hasil. Sedang mendidik dan 
melatih setelah dewasa sangat sukar untuk 
mencapai kesempurnaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa membiasakan anak-anak sejak kecil 

sangatlah bermanfaat, sedangkan 
membiasakannya setelah itu tidaklah akan 
bermanfaat, seperti halnya sebatang dahan, ia 

akan lurus bila diluruskan, dan tidak bengkok 
meskipun sedah menjadi sebatang kayu.[9] 

Dari penjelasan, dapat disimpulkan bahwa 

seseorang yang telah mempunyai kebiasaan 
tertentu akan dapat melaksanakannya dengan 
mudah dan senang hati. Bahkan segala sesuatu 

yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda 
sulit untuk diubah dan tetap berlangsung sampai 
hari tua. Untuk mengubahnya, sering kali 
diperlukan terapi dan pengendaliaan diri yang 

serius. 
2. Tujuan Pembiasaan 

Menurut Dolet Unaradjan pembiasaan 

merupakan proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan 
baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah 
ada.[10] Pembiasaan selain menggunakan perintah, 

suri tauladan, dan pengalaman khusus, juga 
menggunakan hukuman dan ganjaran. Tujuannya agar 
siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-

kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti 
selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu 
(kontekstual).  Selain itu, arti tepat dan positif ialah 

selaras dengan norma dan tata nilai moral yang 
berlaku, baik yang bersifat religious maupun 
tradisional cultural. 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa tujuan diadakannya metode 
pembiasaan di sekolah adalah untuk melatih serta 

membiasakan anak didik secara konsisten dan 
kontinyu dengan sebuah tujuan, sehingga benar-benar 
tertanam pada diri anak dan akhirnya menjadi 

kebiasaan yang sulit ditinggalkan di kemudian hari. 
3. Bentuk-bentuk Pembiasaan 

Pengembangan agama melalui kebiasaan dapat 
dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya; 

a) Pembiasaan dalam akhlak, berupa 
pembiasaan bertingkah laku yang baik, baik di 
sekolah maupun di luar sekolah seperti: 

berbicara sopan santun, berpakain bersih, 
hormat kepada orang yang lebih tua, dan 
sebagainya. 

b) Pembiasaan dalam ibadah, berupa pembiasaan 
mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam 
kelas membaca “basmallah” dan “hamdallah” 

tatkala   memulai   dan menyudahi pelajaran. 
c) Pembiasaan dalam keimanan, berupa 

pembiasaan agar anak beriman dengan 

sepenuh jiwa dan hatinya, dengan membawa 
anak-anak memperhatikan alam semesta, 
memikirkannya dalam merenungkan ciptaan 

langit dan bumi dengan berpindah secara 
bertahap dari alam natural ke alam 
supranatural.[11] 

 Pembentukan kebiasaan-kebiasaan tersebut 
terbentuk melalui pengulangan dan memperoleh 
bentuknya yang tetap apabila disertai dengan 
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kepuasan. Menanamkan kebiasaan itu sulit dan 

kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. 
Kesulitan itu disebabkan pada mulanya 
sesorang atau anak belum mengenal secara 

praktis sesuatu yang hendak dibiasakannya. 
karena itu, pembiasaan hal-hal yang baik perlu 
dilakukan sedini mungkin sehingga dewasa nanti 
hal-hal yang baik telah menjadi kebiasaannya. 

 
4. Faktor Penentu Keberhasilan Metode Pembiasaan 

Menurut Armai faktor terpenting dalam 

pembentukan kebiasaan adalah pengulangan.[2]  
Sebagai contoh, seorang anak akan terbiasa 
membuang sampah pada tempatnya ketika kebiasaan 

itu sering dilakukan hingga akhirnya   menjadi 
kebiasaan baginya. Melihat hal tersebut, faktor 
pembiasaan memegang peranan penting dalam 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak 
untuk menanamkan agam yang lurus. 

Pembiasaan merupakan proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh orang tua atau pendidik kepada 
anak. Hal tersebut agar anak mampu membiasakan 
diri pada perbuatan-perbuatan yang baik dan yang 

dainjurkan, baik oleh norma agama maupun hukum 
yang berlaku. Kebiasaan adalah reaksi otomatis dari 
tingkah laku terhadap situasi yang diperoleh dan 

dimanifestasikan secara konsisten sebagai hasil dari 
pengulangan terhadap tingkah laku. Dalam 
menanamkan kebiasaan diperlukan pengawasan. 

Pengawasan hendaknya   digunakan meskipun secara 
berangsur-angsur peserta didik diberi kebebasan.   
Dengan perkataan lain pengawasan dilakukan dengan 
mengingat usia peserta   didik, serta perlu ada 

keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan.
  

Selain itu, pembiasaanhendaknya disertai 
dengan usaha membangkitkan kesadaran atau 

pengertian secara terus-menerus akan maksud dari 
tingkah laku yang dibiasakan, sebab pembiasaan 
digunakan bukan untuk memaksa peseeta didik agar 

melakukan sesuatu secara otomatis, melainkan agar 
anak dapat melaksanakan segala kebaikan dengan 
mudah tanpa merasa susah atau berat hati.

 
Karena 

itu, pembiasaan yang pada awalnya bersifat mekanistik 
hendaknya diusahakan agar menjadi kebiasaan yang 
disertai kesadaran (kehendak dan kata hati) peserta 

didik sendiri. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

dimana siklus yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 3 siklus. 

B. Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu observasi, tes dan daftar checklist. 

Daftar checklist dapat dilihat pada table dibawah ini 
 

 

Tabel. 1. Indikator Penelitian 

No Indikator BB MB BSH BSB 

1 Anak mau mengajak 
teman bermain dengan 
metode pembiasaan 

    

2 Anak senang 
menolong metode 
pembiasaan 

    

3 Anak selalu berterima 
kasih jika memperoleh 
sesuatu melalui 

metode pembiasaan 

    

Keterangan: 

BB : Belum Berkembang 
MB : Mulai Berkembang 
BSH : Berkembang Sesuai Harapan 
BSB : Berkembang Sangat Baik 

 
C. Analisis Data 

Selain alat pengumpulan data, pada penelitian ini 

juga menggunakan analisis data. Data kuantitatif ini 
diolah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya 
tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini. Hal ini 

dapat dilihat dari berapa persenkah keberhasilan yang 
dicapai. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis 
statistik. Tindakan ini berhasil apabila paling sedikit 85 

% anak telah tuntas belajar. Adapun rumus teknik 
persentase ini adalah seperti yang dikemukakan oleh 
Anas Sudijono, sebagai berikut: 

 
Dimana:           

P = Angka Persentase 
F = Jumlah Anak Yang Mengalami Perubahan 
N= Jumlah Seluruh Anak [12] 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian diperoleh data sebelum 
dilakukan siklus (Pra siklus) yaitu kemampuan anak 
mau mengajak teman bermain sebesar 60 %, anak 
senang menolong teman 20 % dan anak selalu 

berterima kasih ketika memperoleh sesuatu sebesar 0 
%.  Data siklus 1 yaitu kemampuan anak mau mengajak 
teman bermain sebesar 80 %, anak senang menolong 

teman 53,33 % dan anak selalu berterima kasih ketika 
memperoleh sesuatu sebesar 33,33 %.  Data siklus 1I 
yaitu kemampuan anak mau mengajak teman bermain 

sebesar 100 %, anak senang menolong teman 80 % dan 
anak selalu berterima kasih ketika memperoleh 
sesuatu sebesar 66,67 %.  Data siklus 1II yaitu 

kemampuan anak mau mengajak teman bermain 
sebesar 100 %, anak senang menolong teman 100 % 
dan anak selalu berterima kasih ketika memperoleh 

sesuatu sebesar 86,66 %.  
B. Pembahasan 

Dari data yang diperoleh dari penelitian ini 

diketahui bahwa metode pembiasaan sangat membantu 
dalam meningkakan kemampuan social emosional anak. 
Tingkat keberhasilan berada pada taraf 85 % diambil 
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dari hasil kemampuan BSH dan BSB. Jika dilihat dari 

data yang ada bahwa kemampuan social emosional 
anak pada saat pra siklus yaitu 26,66 %, siklus 1 55,55 
% , silus II 82,22 % dan siklus III 95,5 %. Karena siklu ke 

II sudah memenuhi capaian keberhasilan maka siklus ini 
dianggap sudah berhasil dan tidak dilanjutkan lagi. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahawa upaya 
meningkatkan social emosional anak dengan 

menggunakan metode pembiasaan dapat ditingkatkan. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari adanya 
peningkatan rata-rata dalam bentuk persen dari tahap 

pra siklus dan setelah dilakukan tindakan kelas. 
Berdasarkan ketentuan ketuntasan minimal anak BSH 
dan ketuntasan anak maksimal BSB maka dapat dirata-

ratakan peningkatan keberhasilan pada anak yaitu pada 
pra siklus 26,66% selanjutnya siklus 1 rata-ratanya 
adalah 55,55%, pada siklus 2 terjadi peningkatan 

dengan rata-rata 82,22%, selanjutnya pada siklus 3 rata-
rata yang diperoleh anak adalah 95,5%. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa 

dengan melakukan pembiasaan maka social emosional 
anak dapat meningkat.  
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