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Permasalahan ?

 Kesenjangan antara harapan dan 
kenyataan

 Kenakalan?

 Kenakalan :

- Dari keluh kesah orangtua

- Tingkah laku yg menimbulkan persoalan 

bagi orang lain



Kriteria Perilaku Normal atau tidak

 Kriteria Statistik

berdasarkan perilaku rata-rata orang yg 

tergambar dalam norma statistik

 Kriteria Sosial

melanggar aturan sosial : bermasalah

 Kriteria Penyesuaian diri

- ketidakmampuan menyesuaikan diri

- merujuk pd perilaku yg dianggap meresahkan   

atau mengganggu perkembnagna diri sendiri 

dan lingkungan. Cont: agresif, cemas, dll



Perilaku bermasalah (Wood)

Perilaku dianggap bermasalah bila memenuhi 4 

elemen :

1. Elemen Pengganggu (the disturbing elemen)

2. Elemen Perilaku bermasalah (the problem 

behaviour element)

3. Elemen Lingkungan/keadaan (the setting 

element)

4. Elemen yg Terganggu (the disturbed element)



Perilaku Bermasalah?

 Frekuensi (seberapa sering)

 Intensitas (bobot) dilihat akibatnya

Usia anak 

Derajat kekronisan (dilihat sumber 

masalah)

 Konstelasi (keterkaitan dg perilaku lainnya)

 Konteks sosial ( setiap kelompok memiliki 

norma sosial)



Kenakalan

 Kenakalan Semu

adalah kenakalan yg mash sesuai dg 
batas-batas normal dan tidak merugikan 
orang lain, atau masih sesuai dg nilai-nilai 
moral/norma sosial

 Kenakalan sebenarnya

adalah tingkah laku yg merugikan diri 
sendiri dan orang lain, atau melanggar 
nilai-nilai moral/sosial



Kenakalan semu

 Perilaku yg agak keterlaluan

 Yg dilampaui adalah batas kesabaran/sensitivitas 
orangtua

 Akibat keterbatasan dalam pengetahuan mengenai anak 
yg menyebabkna timbulnya kekesalan, kekawatiran, dan 
kemarahan pd anak

 Akibat kekawatiran yg berlebihan, akan merugikan 
perkembangan anak, shg anak tertekan dan menolak

 Sebaiknya ortu memperhatikan perkembnagan anak 
khususnya lalu dibandingkan dg perkembangan anak 
umumnya

 Misal; anak lari lari, dibentak



Jenis-Jenis Permasalahan

 Fisik

 Sosial

 Emosi

 Intelektual

Moral



Permasalahan Fisik
 Gangguan Panca Indra (kurang lihat, kurang dengar)

 Cacat Tubuh 

- Tangan : lumpuh, tdk pny tangan

- Kaki      : lumpuh, amputasi, polio

- Wajah   : sumbing, juling, tonggos

 Kidal

 Kesulitan bicara: Gagap/Stuttering, Cluttering

 Enuresis

 Encoporesis

 Tics

 Gangguan Perkembangan Berbahasa

 Obesitas

 Gangguan Kesehatan/Penyakit :

asma, epilepsi/ayan, gizi buruk,dll



Permasalahan Sosial

 Agresif

Menolak pergi ke sekolah (school refusal)

Daya Suai Kurang

 Pemalu

 Anak manja

Negativisme/pembangkang

 Suka Berkuasa/Bossy



Permasalahan Emosi

Marah

Ngadat/Temper tantrum

 Takut/Fobia

Cemas/Anxietas

 Bergantung

 Iri hati

 Sedih

Cemburu

Mengisap jempol



Permasalahan Intelektual

 Kegagalan dalam mencapai tujuan belajar

yg sdh ditentukan

 Lower level

Under achiever

 Slow learner

 Intelektual Tinggi

(anak berbakat/gifted, diskalkuli, disgrafi, 

disleksi termasuk anak ABK)



Permasalahan Moral 

Mencuri

 Berbohong

Merusak



Faktor Penyebab

 BIOLOGI 

- genetik (faktor bawaan)

- kesehatan anak (penyakit, gizi)

 LINGKUNGAN

- keluarga/rumah

- sekolah        

- masyarakat                  Sosial



Respon Guru 

Menghargai emosi negatif anak

 Sabar menghadapi anak yang marah, 
sedih, atau takut

 Sadar dan menghargai emosinya sendiri

 Peka terhadap emosi anak

 Tidak bingung atau cemas menghadapi 
ungkapan emosional anak

 Tidak menganggap lucu atau 
meremehkan perasaan negatif anak



 Tidak memerintahkan apa yang harus 

dirasakan anak

Menggunakan saat-saat emosional anak 

untum: mendengarkan anak, berempati, 

menolong anak memberi nama emosi, 

menawarkan petunjuk mengatasi 

emosi,menentukan batas dan ungkapan 

emosi yg bisa diterima, mengajarkan 

ketrampilan menyelesaikan masalah



Pasangan kata

 Ya/tidak

Dan/atau

 Sebagian/semua

 Sebelum/sesudah

Mungkin/tidak mungkin

Mengapa/karena

 Sekarang/nanti

 Sama/berbeda



Pasangan Kata Sekarang/Nanti

Kasus Rani yang tidak mau bekerja, dan
mengganggu teman di kelas.

 Guru :  Bagaimana, dg gambarmu Siti?              

Apakah sudah selesai?

 Rani :  (diam saja)

 Guru  : Apakah kamu mau menggambar
sekarang atau nanti sesudah temanmu selesai?

 Rani : Nanti aja, Bu

 Guru  : Apakah kamu mau menggambar
sebelum atau sesudah teman-teman bermain?

 Rani : Sekarang saja Bu, sebelum bermain

 Guru  : Bagus, begitulah seharusnya, mari kita
menggambar (sambil menepuk pundak Rani)



LANGKAH LANGKAH

DIAGNOSTIK

 Identifikasi masalah

Diagnosa (faktor penyebab)

 Prognosa

 Treatment (penanganan)

 Tindak lanjut



A. IDENTIFIKASI

 Pengertian :

- asal kata “to identify” : mengenal

- yaitu menemukan gejala-gejala yg tampak 

pada penampilan dan perilaku anak dalam 

memperkirakan penyebab masalah sampai pd 

pertolongan apa yg akan diberikan

 Tak semua proses identifikasi dapat dilakukan 

oleh guru, bila perlu rujuk dokter atau psikolog



Cara/Teknik Identifikasi

 Tes

Nontes :  1. Observasi

2. Wawancara

3. Angket

4. Meneliti hasil kerja anak

5. Tugas kelompok



TES

Adalah pertanyaan atau tugas yg harus dijawab 
atau dikerjakan anak

1. Berdasarkan banyaknya orang yg dites

- individual :  hanya 1 orang

- kelompok 

2. Berdasarkan cara menyelesaikan

- verbal  : dg kata-kata

- non verbal : dg perbuatan misal merancang 

balok, menggambar, dll



3. Berdasarkan cara pemberian Skor penilaian

- alternatif   : benar/salah

- bertingkat : diberi skala yang memiliki 

rentang ( sangat baik, baik, sedang, 

kurang, sangat kurang)

4. Berdasarkan waktu yg disediakan:

- speed tes : mengutamakan kecepatan dan 

ketepatan kerja, waktu dibatasi

- power tes : mengutamakan kemampuan

waktu tak dibatasi



5. Berdasar materi tes :

- Proyektif : testee memproyeksikan diri 

semaksimal mgkn

- Non Proyeksi 

6. Berdasar tujuannya:

- Tes Bakat : Umum dan Khusus

- Tes Prestasi

- Tes Diagnostik

7. Berdasarkan penciptanya

- Dibuat para ahli : Simon Binet, Kraeplin

- Buatan Guru:



Syarat Tes Buatan Guru

 Harus valid : mengukur apa yg seharusnya 

diukur

 Harus reliabel: keajegan hasil alat tes

 Harus distandarisasi : baku

 Harus obyektif : Digunakan siapapun hasilnya 

sama

 Dapat membedakan faktor sekecil apapun yg 

dimiliki anak

 Harus praktis : mudah digunakan siapa saja



NON TES :  

a.  Observasi

Yaitu dengan sengaja dan sistematis 

mengamati perilaku anak

Observasi :

1. Observasi non partisipatorioriss

2. Observasi partisipat



Prinsip-prinsip Observasi

 Memiliki pengetahuan yg cukup apa yg akan 

diobsersvasi

 Menentukan tujuan untuk menetapkan apa yg 

akan diobservasi

 Menentukan alat pencatat obsrvs

 Menentukan aspek-aspek yg akan di-obsvs

 Setelah observasi: menilai setiap  gejala, tidk 

mencampuradukkan fakta dg interpretasi, 

mengusahakan tidak ada hallo efect



Hasil Observasi:

Catatan anekdot (insidental dan periodik)

Daftar cek (individual , kelompok)

 Skala penilaian

- pengamatan kuantitatif dan kualitatif

- grafis atau deskriptif



Alat bantu observasi

 Film

 Foto

 Alat perekam

 Video



Keuntungan dg alat bantu

Dapat disajikan kembali bila diperlukan

 Lebih obyektif dan teliti

Dapat dipakai untuk melatih observer, 

sehingga dapat memperbaiki kecermatan 

dan ketelitian



Kerugian dg alat bantu

 Biaya mahal

 Tak semua orang bisa mengoperasikan 

alat bantu

 Anak kemungkinan curiga

 Perlu keahlian khusus



b. Wawancara

 Suatu proses tanya jawab lisan, dimana

dua orang atau lebih berhadap-hadapan

secara fisik, yang satu dapat melihat muka

yang lain 

Harus diupayakan suasana yg hangat, 

akrab dan penuh kekeluargaan

Menjadi pelengkap metode lain



Teknik wawancara

 Terencana

materi yg akan ditanyakan telah disusun 

lebih dahulu/ menggunakan interviu guide

Kelemahan : suasana kaku

 Tak terencana

Pertanyaan tidak dipersiapkan secara 

tertulis dan formal, suasana tidak kaku

Kelemahan : lupa pertanyaan



c. Angket

 Angket langsung

Daftar pertanyaan yg dikirimkan kpd orang 

yg dimintai pendapat/ keyakinan

Tidak bisa pd anak TK

 Angket Tak langsung

Daftar pertanyaan dikirimkan kpd orang 

lain yg mengetahui langsung keadaan 

orang yg akan dimintai data



Jenis Angket

 Isian

- Terbuka/Bebas : 

- Tertutup

 Pilihan

- fakta obyektif

- fakta subyetif



Menyusun Item Pertanyaan

 Gunakan kata-kata yg tidak rangkap artinya

 Susun kalimat yg sederhana dan jelas

 Hindari pemasukan kata yg tidak ada guna

 Hindari pertanyaan yg tak perlu

 Hindari pertanyaan dg jawaban ganda

 Jika mungkin gunakan pertanyaan tertutup (cek)

 Pertanyaan membebaskan responden dr 

berpikir kompleks



d. Meneliti Hasil Kerja Anak

Dilihat kerajinan, cara membuat 

pekerjaan, kerapihan

Dapat untuk menentukan anak 

bermasalah/tdk



e.  Tugas Kelompok

Mengenali permasalahan yang dialami 

anak dalam setting kelompok

Dapat dikoreksi diri sendiri atau kelompok



B. DIAGNOSIS

Dari bahasa Yunani (Greek):

kecakapan membedakan satu penyakit

dg yg lain

 Thorndike:

Upaya/proses menemukan kelemahan

atau penyakit yg dialami seseorang

melalui pengujian/studi yg seksama

mengenai gejala



Langkah Diagnosis

 Analisis data hasil identifikasi

 Perbandingan dg data lain (komparasi)

Melokalisir letak masalah

Melokalisir faktor penyebab



Metode Diagnostik

 Sama dg identifikasi

Hanya tujuannya : mencari faktor

penyebab masalah

(identifikasi: mengenal jenis masalah)



TREATMENT

(PENANGANAN)
Dilakukan setelah mengetahui faktor

penyebab

Guru hendaknya ingat setiap anak unik, 

sehingga penanganan dapat berbeda

meski permasalahannya sama



Teknik Penanganan

 Latihan

 Permainan

 Saran dan Nasihat

 Pengkondisian (conditioning)

Model dan peniruan (Modelling and 

Imitation)

 Konseling



Latihan

 Kegiatan yg sdh direncanakan bersama, 

dilakukan berulang-ulang, hingga tercapai

tujuan yg ditetapkan

 Tujuan :

perubahan perilaku, sikap dan kebiasaan

yg lebih baik

Guru mengontrol dan mengarahkan anak

Harus sabar dan trampil



 Terutama untuk permasalahan fisik

(kidal, gagap, dll)

Contoh:

Anak yng kidal dilatih menggunakan

tangan kanan setiap melakukan kegiatan



Permainan

 Sangat cocok karena usia bermain

 Alat yg digunakan dlm bermain sebagai

obyek pengganti untuk melampiaskan

ketegangan psikis

 Anak menjadi puas dan lega, mengurangi

gangguan akibat ketegangan

Mempunnyai nilai kompensasi, sublimasi, 

displacement

Harus diawasi, bila perlu diberi penjelasan



Saran dan Nasihat

 Saran :

Usul atau nasihat untuk dipertimbangkan

Nasihat bersifat lebih mutalh dibanding

saran

 Saran, boleh dikerjakan, boleh tidak



Pengkondisian

Merubah perilaku yg tak diinginkan

dengan sengaja menciptakan suatu

keadaan/kondisi tertentu

 Perlakuan dapat berupa material/non 

material (makanan, benda, suasana, 

perintah dll)

 Perlakuan mrpk prasyarat untuk perubhan

perilaku yg tak diinginkan

Misal: anak takut sekolah



Model dan Peniruan

 Sifat dasar anak adalah meniru (imitating)

Dasar; teori belajar sosial (Bandura) :

perilaku manusia adalah interaksi faktor

penentu kepribadian dan lingkungan

 Ada obyek yang ditiru (menjadi model bagi

anak), yang peling sering adlh guru



Konseling

 Pemberian bantuan yg dilakukan dalam

suasana tatap muka antara seorang ahli, 

yaitu konselor dan seorang individu yg

mengalami masalah

 Biasanya pada orang tua, karena anak TK 

sukar memahami

 Perlauan dari orang tua yang diharapkan

dapat merubah perilaku anak yang 

bermasalah



KOMUNIKASI

 Listening : sengaja mendengar, bagian 

dari menyimak

Mendengar :  tidak sengaja mendengar



Menyimak efektif

 Berhenti bicara, saat orang lain bicara

Memberi isyarat verbal yg memudahkan 
pembicara

Memberi reaksi yg tepat

Memusatkan perhatian pd pembicara

Menghindari gangguan sedapat mungkin

Menghindari prasangka buruk

Memberi pertanyaan



Penyebab 

Tak menyimak efektif

 Alat pendengaran rusak

 Banyaknya masukan/pesan verbal lain

 Polusi/gangguan suara

 Kebiasaan buruk (pura-pura 

mendengarkan)

 Tidak peka terhadap pesan

 Teralih perhatian thd hal-hal lain



Perlunya 

Menyimak Pembicaraan 

Mendapat informasi

 Empati

Untuk mengkritik

Mengurangi ketidakjelasan di lingkungan 

kita

Mengeluarkan emosi



Fungsi komunikasi:

 Kebutuhan fisik

 Kebutuhan sosial

- berhubungan dengan orang lain

 Kebutuhan psikologis

- rasa aman, penghargaan



Unsur-Unsur 

Komunikasi

 Komunikasi

 Pesan

Media/Perantara

Dampak



Komunikasi

 Verbal  (kalimat/kata-kata)

Non verbal :

- Ekspresi wajah

- Gerak gerik tubuh/ postur

- gerakan isyarat



Karakteristik komunikator

yg Efektif

 Kemahiran mengkreasikan pesan

 Kemampuan menyatukan pikiran/gagasan

 Kemampuan dalam ekspresi dan intonasi

 Kesamaan dg penerima

 Kemampuan beradaptasi

 Tanggungjawab kpd penerima

 Kemahiran menerima pesan



Dampak Komunikasi Efektif

 Terjadi pengertian dan penerimaan yg 

jelas terhadap stimulus

 Timbul kesenangan

Mempengaruhi sikap

Mempengaruhi hubungan sosial

Menimbulkan perubahan tingkah laku yg 

diharapkan terjadi stl proses komunikasi



Cara Mengkomunikasikan 

Permasalahan dg Orangtua Anak

Menggunakan bahasa yg baik, jelas, tutur 

kata sopan

Menggunakan ekspresi, bahasa tubuh dan 

intonasi kalimat yg baik

Merespon jawaban dengan tepat dan baik

Memberikan solusi atas permasalahan



TUGAS OBSERVASI

 Observasi permasalahan anak usia dini 

di TK / lingkungan sekitar

 Lakukan :

1. Identifikasi masalah (dg latar belakang)

2. Diagnosis 

3. Treatment / penanganan

(tentukan langkah2 yg bisa dilakukan utk 

menangani permasalahan)


