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LATAR BELAKANG
Masa anak – anak  merupakan bagian penting dari perjalanan panjang setiap individu yang meletakkan dasar bagi kehidupannya dimasa dewasa. Begitu berharganya masa anak – anak sehingga masa ini disebut sebagai “masa keemasan”  atau “golden age”, maka sangat penting diupayakan pendidikan yang tepat bagi anak usia dini untuk mengoptimalkan semua potensinya. 
Penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini dipandang sebagai peletak dasar bagi terlaksananya pendidikan intelektual dan pendidikan emosional. Namun optimalisasi anak usia dini dalam mengembangkan sosial emosionalnya menjadi kurang mendapat perhatian karena lembaga lebih menyiapkan anak – anaknya untuk cerdas secara intelektual. Masih banyak orang tua dan masyarakat yang tidak menyadari bahwa ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan (kesuksesan ) individu dalam hidupnya yang paling dominan bukan semata – mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan intelektual akan tetapi ditentukan oleh faktor kemantapan sosial emosionalnya. 
Fenomena yang terjadi sekarang ini banyak perubahan – perubahan pola sosial di masyarakat yang sudah tidak dapat dielakkan lagi, arus globalisasi bergerak begitu cepat, perkembangan teknologi, meningkatnya angka perceraian, pengaruh TV dan media, kurangnya rasa hormat anak kepada orang yang lebih tua dan semakin sedikitnya waktu yang diberikan orang tua untuk anak – anak mereka, menjadi salah satu pemicu perubahan sosial yang ada saat ini yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. 
Upaya untuk memperbaiki ketidakharmonisan tersebut salah satunya adalah dengan pengembangan sosial emosional anak. Dengan membekali anak – anak ketrampilan sosial emosional yaitu anak akan lebih mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul selama proses perkembangannya dan akan lebih mampu mengatasi berbagai tantangan di kehidupan moderen saat ini. 
Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Identifikasi  Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5 -6 Tahun Di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali Tahun Ajaran 2013 – 2014”.

RUMUSAN MASALAH
      Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :
	Indikator perkembangan sosial  emosional manakah yang belum berkembang  pada  anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014?
	Indikator perkembangan sosial emosional manakah yang  berkembang pada anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014?
	Indikator perkembangan soaial emosional manakah yang dominan pada anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014 ?

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah :
	Untuk mengetahui indikator perkembangan sosial  emosional yang belum berkembang pada anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014. 
	Untuk mengetahui indikator perkembangan sosial emosional yang berkembang  pada anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014.
	Untuk mengetahui indikator perkembangan sosial emosional yang dominan pada anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014.


MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, peningkatan mutu pendidikan dan untuk penelitian – penelitian lebih lanjut.
Secara spesifik manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :
	Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan teori untuk menambah informasi, khususnya kajian pedagogik, yang menyangkut sosial emosional anak usia Taman kanak -kanak.
	Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para orang tua, masyarakat dan tenaga edukatif ( guru, kepala sekolah dan lain – lain ) dalam usaha penciptaan kondisi kondusif yang dapat membantu berkembangnya sosial emosional anak Taman kanak – kanak.

KAJIAN PUSTAKA
Hakekat Perkembangan
Dalam masa usia dini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dari segi fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan aspek-aspek kepribadian lainnya. Perkembangan pada setiap bidang tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Meskipun perkembangan setiap bidang dibahas secara terpisah namun harus dipahami bahwa setiap bidang perkembangan merupakan bagian keseluruhan perkembangan dan suatu unit kesatuan yang terdiri atas banyak aspek perkembangan (Hendrick, 1990).
Menurut Werner yang dikutip oleh Monks, dkk , pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.
Hakekat Perkembangan Sosial Emosional
Perkembangan sosial emosional menurut Nugraha (2008 : 5.42) adalah perkembangan prilaku anak dalam pengendalian dan penyesuaian diri dengan aturan –aturan masyarakat dimana anak itu berada.
Lebih lanjut dikatakan bahwa perkembangan sosial emosional meliputi perkembangan dalam hal emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal (Papalia, 2004). Pada tahap awal masa kanak-kanak, perkembangan sosial emosional berkisar tentang proses sosialisasi, yaitu proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat (Dodge, 2002). 
Karakteristik Perkembangan Sosial Emosional
Pola Prilaku Sosial Anak
Hurlock (1978) dalam Nugraha mengemukakan beberapa pola prilaku sosial pada awal masa kanak –kanak sebagai berikut :
	Kerjasama

Anak belajar bermain atau bekerjasama hingga usia mereka 4 tahun. Semakin banyak kesempatan yang mereka miliki untuk melatih ketrampilan semakin cepat mereka belajar dan menerapkannya.
	Hasrat Akan Penerimaan Sosial 

Jika anak memiliki hasrat yang kuat akan penerimaan sosial, hal ini akan mendorong anak untuk melakukan penyesuaian sosial secara baik.
	Simpati

Seorang anak belum mampu melakukan simpati sehingga mereka pernah mengalami situasi yang mirip dengan duka cita
	Empati

Merupakan kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain serta menghayati pengalaman orang tersebut.
	Meniru

Anak – anak melakukan peniruan terhadap orang – orang yang diterima baik oleh lingkungan
	Pola Emosi Anak

Hurlock (1998:215) mengemukakan bahwa ada beberapa pola emosi yang umum terlihat yaitu :
	Takut

Reaksi takut pada bayi dan anak berupa rasa tak berdaya. Hal ini tampak pada ekspresi  wajah yang khas, tangisan yang merupakan permintaan tolong, mereka menyembunyikan muka, sembunyi dan menghindari obyek atau orang yang ditakuti.
	Marah

Marah seringkali muncul sehingga reaksi terhadap frustasi, sakit hati dan merasa terancam.
	Cemburu

Cemburu adalah reaksi normal terhadap hilangnya kasih sayang, baik kehilangan secara nyata terjadi maupun yang sekedar dugaan.


Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosional
Faktor genetik dan faktor lingkungan adalah faktor penentu tumbuh kembang seorang anak secara keseluruhan, termasuk perkembangan sosial emosinya. Faktor genetik adalah faktor bawaan yang menentukan sifat bawaan anak tersebut. Jadi potensi anak tersebut memang menjadi ciri khas yang ditemukan dari orang tuanya. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan pada anak dalam konteks tumbuh kembang adalah suasana dimana anak tersebut berada. Dalam hal ini lingkungan berfungsi sebagai (provider) kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang. Jadi faktor genetik menentukan potensial anak namun faktor lingkungan menentukan tercapai tidaknya potensial tersebut  (Saidah, 2003 : 51).
Perkembangan sosial emosional bisa menguat atau terkikis bergantung pada apa yang dihadapi anak setiap hari. Perkembangan sosial emosional anak bisa menguat, bila orang tua melatih anak – anaknya untuk memecahkan masalah, menghadapkan mereka pada rintangan dan tantangan baru, bersikap empati, menetapkan batasan-batasan yang tegas, mewajibkan sikap patuh dan sebagainya. Sehingga anak dapat mengendalikan diri, lebih bertanggung jawab, bersikap adaptif dan sikap lainnya yang diharapkan (Kuryati, 2007:34).	
Indikator Perkembangan sosial Emosional Anak Usia 5 -6 Tahun
Menurut Permendiknas No 58 Tahun 2009 adalah :
	Bersikap kooperatif dengan teman
Menunjukkan sikap toleran
Mengekspresikan emosi dengan kondisi yang ada (senang, antusias dan sebagainya)
Mengenal tata krama dan sopan santun dengan budaya setempat
Memahami peraturan dan disiplin
Menunjukkan rasa empati
Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah)
Bangga terhadap karya sendiri 
Menghargai keunggulan orang lain
	Menurut Children Resources International
(Nugraha,2008) terdiri dari : 
	Bersikap kooperatif dengan teman

Menunjukkan sikap toleran
Mengekspresikan emosi dengan kondisi yang ada (senang, antusias dan sebagainya)
Mengenal tata krama dan sopan santun dengan budaya setempat
Memahami peraturan dan disiplin
Menunjukkan rasa empati
Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah)
Bangga terhadap karya sendiri
Menghargai keunggulan orang lain

Unsur kecerdasan emosional pada anak usia dini lebih lanjut disajikan oleh Syamsu Yusuf (2001) dengan karakteristik prilaku kecerdasan emosional :
	Kesadaran diri

Karakteristik prilaku yang muncul adalah anak mengenal dan merasakan emosi sendiri, memahami  penyebab perasaan yang timbul dan dapat mengenal pengaruh perasaan terhadap tindakan. 
	Mengelola emosi

Bersikap toleran terhadap frustasi dan mampu mengelola amarah secara lebih baik, mengungkapkan amarah dengan lebih tepat tanpa berkelahi, dapat mengendalikan prilaku yang merusak diri sendiri dan orang lain, memiliki kemampuan untuk mengatasi ketegangan jiwa  ( stress ), mengurangi perasan kesepian dan cemas dalam pergaulan serta memiliki perasaan positif tentang diri sendiri dan lingkungan.
	Memanfaatkan emosi secara produktif

Memiliki rasa tanggung jawab, mampu memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan, mampu mengendalikan diri dan tidak bersifat impulsive.
	Empati

Mampu menerima sudut pandang orang lain, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain, mampu mendengarkan orang lain.
 Dari ciri-ciri dengan karakteristik kecerdasan emosional tersebut diatas ditambahkan karakteristik prilaku dalam membina hubungan terlihat dari memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menganalisis hubungan dengan orang lain, dapat menyelesaikan konflik dengan orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, mudah bergaul, senang berbagi rasa dan  bekerjasama, senang menolong dan dapat hidup selaras dengan kelompok, memiliki tenggang rasa dan perhatian terhadap orang lain , bersikap demokratis dalam bergaul dengan orang lain.
Pengaruh Perkembangan Sosial Emosional Terhadap Kehidupan Anak
Gambaran umum pengaruh hubungan sosial emosional terhadap aktivitas kehidupan anak : 
Pertama, emosi mewarnai pandangan awal terhadap dimensi kehidupan. Persepsi tentang rasa malu, takut, agresif, ingin tahu, atau bahagia dan lain – lain akan mengikuti pola tetapi sesuai pola yang berkembang dalam kelompok sosial dan kehidupannnya.
Kedua, emosi mempengaruhi interaksi sosial. Melalui emosi, anak belajar cara mengubah prilaku agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dan ukuran sosial.
Ketiga, reaksi emosional apabila diulang – ulang akan berkembang menjadi suatu kebiasaan (Nugraha, 2008:3.21)
Pada suatu fenomena yang tidak bisa dibantah bahwa emosi memang mempengaruhi kesiapan atau ketidaksiapan seseorang dalam melakukan tindakan (Hurlock, 1997).

METODE PENELITIAN
Tempat penelitian ini dilaksanakan di PAUD Sandhy Putra yang terletak di jalan Gajah Mada kota Singaraja kabupaten Buleleng Bali pada tahun ajaran 2013 -2014.
Lingkup dalam penelitian ini untuk mengetahui perkembangan sosial emosional anak melalui survey yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap perkembangan sosial emosional anak pada kelompok B usia 5 – 6 tahun yang berjumlah 53 anak  di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali.
Populasi dan sample adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2006 :130). Yang menjadi  penelitian ini adalah semua  anak di kelompok B usia 5- 6 tahun yang berjumlah 53 orang anak di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali dengan melakukan pengamatan terhadap perkembangan sosial emosional anak.
Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa indikator          sosial emosional anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali yang digambarkan secara kualitatif. 
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung diperoleh dari anak di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali yaitu anak usia 5 – 6 tahun berupa penilaian indikator sosial emosional anak berdasarkan pengamatan dan informasi kepala sekolah serta guru dengan melakukan wawancara.
Metode Pengumpulan Data :
	Metode Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan cara untuk mengumpulkan data keterangan atau informasi tentang sesuatu dengan cara melihat, mendengar dan mengamati semua peristiwa (Sugiyono, 2009 : 50). Peneliti ingin mengamati perkembangan sosial emosional anak usia 5 – 6 tahun.
	Wawancara

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi, dengan pertanyaan terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti ditujukan kepada guru untuk memperoleh keterangan tentang perkembangan sosial emosional anak usia 5 – 6 tahun.
Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data di lokasi penelitian adalah berupa lembar observasi. Lembar berisikan tentang indikator – indikator yang di rincikan kedalam deskriptor perkembangan anak yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung.
Adapun instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data perkembangan kecerdasan emosional anak adalah menggunakan rating scale yaitu: 
0 : Belum berkembang, bila perkembangan sosial emosional anak belum berkembang
1 : Sudah berkembang, bila perkembangan sosial emosional anak  berkembang
2 : Berkembang sesuai harapan, bila perkembangan sosial emosional anak sudah berkembang maksimal
Analis data dalam penelitian ini data yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif yang dipresentasekan, dimana analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan data pada instrumen tingkat sosial  emosional. Data yang telah diperoleh kemudian dikaji dan dievaluasi oleh peneliti kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan.
Rumus :
Tingkat Perkembangan  =  file_2.unknown
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Keterangan :
n 		: Jumlah anak yang berkembang
N		: Jumlah anak keseluruhan
100% 		: Bilangan bulat untuk menentukan persentase

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Subjek Penelitian

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi meneliti anak – anak, wawancara langsung kepada responden yaitu kepala sekolah dan guru kelompok B mengenai sosial emosional yang tampak pada anak usia 5 -6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali.
Subjek penelitian terdiri dari 53 orang anak yang berusia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014.
	Data Hasil Penelitian

 Penelitian tentang Perkembangan Sosial Emosional anak usia 
5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali dapat diperoleh data sebagai berikut :
Data anak usia 5 – 6 tahun yang berjumlah 53 orang anak di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali Tahun Ajaran 2013 – 2014
Tabel 01
No
Nama Anak
1
Kadek Riva Dwima Aryulana
2
Kadek Ayu Laksmi Dewi
3
Putu Putra Mahestra
4
I Gede Isnandika Aryawisuta
5
Ni Luh Putu Ayudnya Pradnya Dewi
6
Nyoman Adhiwicaksana 
7
Kadek Ayu Silaputri
8
Ni Ketut Devika Arundathi
9
Hadi Wijaya
10
Kadek Bhaskara Pradnya Winata
11
Putu Widhi Astika Wiguna
12
Putu Pasya Nadira Pratiwi
13
Putu Tiara Amelia
14
I Gede Tyaga Mahaputra
15
Jesicca Gunawan
16
Putu Kinandan Jnana Jyati
17
Nyoman Dimas Krisna Wicaksana
18
Putu Agus Purwa Andhika
19
Kadek Elsa Febyanti
20
Komang Anggrie Diah Puspita Dewi
21
I Made Adi Hazel Nagata
22
Made Anahika Damayasa
23
Ketut Dharma Susila
24
Putu Andre Arya Putra Sena
25
Ayu Putu Artika Puspita Sari
26
Ngurah Arya Sinantrya Bismantara
27
Ni Putu Ayu Devita Indah Pratiwi
28
Gede Raditya Hari Sehandra
29
Gede Budi Apriawan
30
Komang Ayu Trisna Safitri
31
Komang Mahesa Suryadita
32
Ayu Dharma Prabhasidhi
33
Gede Pande Yasa Pratama
34
Komang Ayudya Elvira Maharani
35
Luh Putu Amelia Witariani
36
Gede Dipa Jayadi
37
Putu Agus Dharma Putra
38
Made Ngurah Juna Hardiansa
39
Komang Dicky Putra Wirawan
40
Putu Dearli Ningsih
41
Luh Intan Chandra Kirani
42
Putu Angga Satya Gotama
43
Putu Vicka Chandra Dewi
44
Putu Andika Sanjaya
45
Gus Dhiran Nandara
46
Komang Anggadita Pradnyawati
47
Kadek Tiara Putri Maharani
48
Ni Kadek Ayu Widhi 
49
Ni Putu Dhea Riastutiani
50
Made Arya Satriya Benaya
51
Agung Ngurah Joshua
52
Kadek Adhi Arta Yuando
53
Made Bella Redita Putri Gunarta

Data capaian perkembangan sosial emosional anak usia 5  –  6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014

Indikator
Jumlah Capaian dan Prosentasenya

Belum berkembang (0)
%
Sudah berkembang
(1)
%
Berkembang sesuai harapan
(2)
%
	Bersikap kooperatif dengan teman

-
-
12
22%
41
77%
	Menunjukkan sikap toleransi

-
-
41
77%
12
22%
	Dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang sesuai dengan kondisi yang ada

-
-
13
24%
40
75%
	Mengenal tata krama dan sopan santun

-
-
9
16%
44
83%
	Menunjukkan rasa empati

-
-
32
60%
21
39%
	Memahami peraturan dan disiplin

-
-
-
-
53
100%
	Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah), ulet atau tekun, mempunyai kemandirian

-
-
5
9%
48
90%
	Bangga terhadap hasil karya sendiri

-
-
7
13%
46
86%
	Menghargai keunggulan orang lain

-
-
12
22%
41
77%
	Membina hubungan dengan orang lain

-
-
28
52%
25
47%


PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas tentang perkembangan sosial emosional anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali, sesuai dengan tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui indikator perkembangan  sosial emosional anak usia 5 – 6 tahun maka dalam pembahasan ini peneliti akan membahas secara urut perkembangan sosial emosional anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali yang belum berkembang, berkembang dan indikator yang dominan  antara lain :
	Indikator yang belum berkembang

Tidak terdapat adanya indikator yang belum berkembang
	Indikator yang berkembang

Indikator bersikap kooperatif dengan teman dari 53 anak jumlah yang berkembang 12 anak. Indikator menunjukkan sikap toleransi dari 53 anak jumlah yang berkembang 41 anak. Indikator dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang sesuai dengan kondisi yang ada dari 53 anak jumlah yang berkembang 13 anak. Indikator mengenal tata krama dan sopan santun dari 53 anak jumlah yang berkembang  9 anak.
Indikator menunjukkan rasa empati dari 53 anak jumlah yang berkembang 32 anak. 
Indikator bangga terhadap hasil karya sendiri dari 53 anak jumlah yang berkembang 7 anak. Indikator menghargai keunggulan orang lain dari 53 anak jumlah yang berkembang 12 anak. Indikator membina hubungan dari 53 anak jumlah yang berkembang 28 anak.
	Indikator yang dominan 

Indikator anak memiliki kemandirian dari 53 anak jumlah yang berkembang 48 anak dengan persentase 90%. Indikator anak mampu mematuhi peraturan jumlah yang berkembang ada pada keseluruhan anak yang berjumlah 53 anak dengan persentase 100%
Perkembangan kecerdasan emosional anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali menggambarkan kriteria perkembangan kecerdasan emosional yang berkembang baik. Adapun yang menjadi pendukung adalah adanya guru atau pendidik yang memiliki kemampuan dalam mendidik anak –anak dan peran serta kepala sekolah yang aktif ketika berada di sekolah memperhatikan anak didiknya bermain maupun dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga guru atau pendidik dan kepala sekolah dapat langsung memberikan bimbingan kepada anak didiknya ketika suatu hal yang terjadi. Guru atau pendidik serta kepala sekolah dalam aktifitas anak – anak di sekolah selalu memberikan bimbingan, membiasakan anak –anak untuk mematuhi aturan, bertanggung jawab melalui belajar dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sampai selesai, belajar mengendalikan diri dari hal –hal yang tidak baik bagi diri sendiri dan orang lain, belajar untuk menumbuhkan empati terhadap orang lain atau suka menolong., memiliki sikap bersahabat, bergaul dengan teman sebaya, belajar memiliki sikap hormat dan kesopanan dan kemandirian, berkomunikasi, membiasakan anak – anak untuk mengontrol sikap dan emosi mereka dengan mengajak mereka bercakap – cakap maupun bercerita, menyelipkan pesan – pesan moral dan prilaku sehari hari yang baik ataupun memberikan contoh langsung kepada anak. Mengadakan pendekatan secara emosional dan pendekatan orang tua yang kaitannya dengan keseluruhan perkembangan anak termasuk perkembangan kecerdasan emosional mereka, memperhatikan kebutuhan anak untuk dapat mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak yaitu dari genetik, lingkungan, kematangan pribadi anak, pendidikan dan kapasitas mental anak.







KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang menunjukkan capaian indikator perkembangan sosial emosional pada anak usia 5 – 6  tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun pelajaran 2013 -2014 disimpulkan sebagai berikut :
	Indikator belum berkembang 

Tidak terdapat adanya indikator perkembangan sosial emosional anak usia 5 – 6 tahun di PAUD Sandhy Putra Singaraja Bali tahun ajaran 2013 – 2014 yang belum berkembang. 
	Indikator sosial emosional yang  berkembang 

Terdapat pada indikator bersikap kooperatif dengan teman, indikator menunjukkan sikap toleransi, indikator dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang sesuai dengan kondisi yang ada, indikator mengenal tata krama dan sopan santun, indikator menunjukkan rasa empati, indikator bangga terhadap hasil karya sendiri. indikator menghargai keunggulan orang lain dan indikator membina hubungan.
	Indikator yang dominan terdapat pada indikator memiliki kemandirian dan indikator mampu mematuhi peraturan. 
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