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Pendahuluan
Setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Proses
utama perkembangan anak merupakan hal yang saling berkaitan antara proses bilogis,
proses sosio emosional dan proses kognitif. Ketiga hal tersebut akan saling berpengaruh
satu sama lain dan sepanjang perjalanan hidup manusia. Selama proses perkembangan,
tidak menutup kemungkinan anak menghadapi berbagai masalah yang akan menghambat
proses perkembangan selanjutnya.
Permasalahan yang dihadapi anak dapat dilihat melalui tingkah laku anak pada
saat mengikuti proses pembelajaran di kelas atau pada saat anak bermain. Berbagai
faktor yang menyebabkan permasalahan perkembangan anak idak hanya menghambat
perkembangan emosi dan sosialnya, akan tetapi juga menghambat perkembangan fisik,
intelektual, kognitif dan bahasa (Rita Eka Izzaty:2005). Oleh karena itu dalam menangani
permasalahan anak tidak bisa hanya menyelesaikan satu aspek saja. Akan tetapi setiap
permasalahan anak harus di analisis latar belakang atau penyebabnya dan ditangani
secara menyeluruh yang mempertimbangkan aspek biologis, sosio emosional serta aspek
kognitifnya.
Pengertian permasalahan anak
Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang
timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya (Anonim, 2006:9). Pada anakanak prasekolah perilaku yang dapat dipandang sebagai normal untuk usia tertentu juga
sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah. Perilaku bermasalah mungkin digunakan
untuk mengidentifikasikan membesarnya frekuensi atau intensitas perilaku tertentu
sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan (Campbell, dalam Rita Eka Izzaty:2005).
Ada tiga kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif
atau bermasalah, yaitu kriteria statistik rata-rata, kriteria sosial dan kriteria penyesuaian
diri.
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Menurut (Rita Eka Izzaty:2005) yang dimaksud dengan kriteria statistik adalah
perkembangan rata-rata fisik seseorang yang sesuai dengan norma statistik. Kriteria
sosial adalah tingkah laku yang dianggap menyimpang dari aturan sosial suatu daerah.
Kemudian yang dimaksud dengan kriteria penyesuaian diri adalah kemampuan individu
menyesuaikan diri. Perilaku yang dianggap meresahkan atau mengganggu diri sendiri
ataupun orang lain dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.
Jenis-jenis Permasalahan Anak Taman Kanak-kanak
Pada dasarnya Jenis-jenis masalah Anak TK terdiri dari masalah fisik dan psikososial. Permasalahan Fisik yang terjadi pada anak usia Taman Kanak-kanak sangat
beragam. Beberapa permasalahan fisik yang dihadapi anak usia TK adalah masalah
motorik, masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah berbicara atau berbahasa.
Permasalahan psiko-sosial yang dihadapi anak-anak usia TK juga sangat beragam. Dari
beberapa jenis permasalahan psikis anak TK pada kesempatan kali ini penulis
mengungkapkan 4 psiko-sosial antara lain permasalahan sosio-emosional, masalah
agresivitas, masalah kecemasan dan masalah keberbakatan.
A. Permasalahan Fisik Anak Usia taman Kanak-Kanak
1. Masalah Motorik

Permasalahan motorik anak terdiri dari motorik kasar dan motorik halus.
Motorik kasar merupakan keterampilan menggerakkan bagian tubuh secara harmonis
dan sangat berperan untuk mencapai keseimbangan yang menunjang motorik halus.
Permasalahan yang sering terjadi pada anak TK adalah anak masih labil atau sulit
menggerakkan bagian tubuh secara harmonis. Misalnya: berjalan, berlari, menangkap,
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melempar. Selain itu juga belum sempurnanya kordinasi dalam mengontrol motorik
kasar, misalnya jika ditugaskan untuk berjalan tanpa menyentuh temannya.
Kemampuan motorik lainnya yang harus dikuasai anak TK adalah kemampuan
motorik halus. Motorik halus merupakan keterampilan yang menyatu antara motorik
halus dengan panca indera. Kesiapan mengkoordinasikan keseluruhan ini diperlukan
untuk persiapan menulis, membaca dan sebagainya. Permasalahan yang sering
muncul adalah anak-anak masih sulit menjiplak, membentuk lingkaran, segitiga dan
sebagainya.
2. Masalah Penglihatan
Pengamatan melalui penglihatan, merupakan keterampilan
untuk mampu melihat persamaan dan perbedaan bentuk,
benda dan warna sebagai dasar untuk pengembangan kognitif.
Masalah penglihatan yang biasa terjadi pada anak TK adalah
sulitnya mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk dan ukurannya. Selain
itu mereka juga sulit mengamati benda secara jelas.
Permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan penglihatan juga bisa
menyebabkan gangguan ingatan. Gangguan ingatan tersebut antara lain:
a. Tidak mampu menyebutkan benda tanpa ada bendanya
b. Tidak mampu menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek,
misalnya bentuk, warna, fungsi dan sebagainya.
c. Tidak mampu mencari bagian yang hilang dari suatu bentuk atau gambar.
d. Tidak mampu mengurutkan kembali satu seri gambar yang diacak.
3. Masalah Pendengaran
Pengamatan melalui pendengaran merupakan keterampilan untuk mampu
mendengar perbedaan dan persamaan suara. Pengamatan ini biasanya sudah dikenal
anak sebelum sekolah, misalanya anak sudah mampu membedakan suara di
sekelilingnya.
Gangguan pendengaran pada anak-anak usia pra sekolah bukan berarti anak
mengalami tuli. Akan tetapi anak tidak mampu menyebutkan suara yang ada di
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sekelilingnya, seperti suara alam, bisikan arah suara dan sebagainya. Kemudian tidak
mampu menirukan berbagai suara tertentu serta tidak mampu menyanyikan lagu
sederhana. Sebagian besar orang tua menganggap perrmasalahan pendengaran anak
merupakan hal sepele, sehingga yang awalnya hanya gangguan kecil menjadi
gangguan yang sulit disembuhkan. Hal tersebut bisa diminimalisir jika orang tua
sedini

mungkin

sering

melatih

anak

mendengarkan

berbagai

suara baik

mendengarkan kaset lagu ataupun orang tuanya sendiri sering bernyanyi saat bermain
dengan anaknya. Permasalahan pendengaran yang terjadi pada anak usia TK antara
lain:
a. Tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu
b. Tidak mampu mendengarkan persamaan-persamaan dalam kata-kata yang
bersajak.
c. Tidak mampu menceritakan kembali kejadian
d. Tidak mampu mengulangi kembali urutan cerita
e. Dan lain-lain.
4. Masalah Berbahasa
Berbahasa merupakan keterampilan dalam mendengarkan, berbicara, membaca
dan menulis. Untuk anak usia TK, keterampilan yang diutamakan adalah
mendengaran dan berbicara. Masalah berbahasa yang dialami anak usia Taman
Kanak-kanak berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan
yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya.
Permasalahan tersebut salah satunya juga disebabkan berbedanya budaya di
sekitar kita yang tidak membiasakan orang untuk mengekspresikan perasaannya
karena hal itu dianggap sebagai sasuatu yang memalukan. Kebudayaan tersebut
mengakibatkan anak-anak kita tidak mampu mampu mengutarakan isi hatinya dengan
kalimat-kalimatnya, kemudian bicaranya juga belum jelas serta ada juga yang
mengalami masalah gagap. Ketidakmampuan anak dalam berbahasa sangat
mempengruhi kemampuan bicara anak pada tahap perkembangan selanjutnya yang
bisa dimungkinkan juga mempengaruhi hubungan sosial mereka dengan orang lain.
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B. Permasalahan Psiko-Sosial
Perkembangan

psikis

dan

sosial

anal-anak

erat

hubungannya

dengan

perkembangan jati diri anak. Permasalahan psiko-sosial anak bisa berasal dari dalam diri
anak itu sendiri maupun yang berhubungan dengan orang lain. Permasalahan psiko-sosial
yang terjadi anak-anak usia taman Kanak-kanak bukan merupakan hal yang permanen.
Hal ini perlu kita maklumi karena anak-anak usia TK proses berpikirnya masih dalam
periode pra-operasional dimana anak masih sangat dominan dengan sifat egosentrisnya.
a. Masalah Sosio-Emosional anak
Permasalahan sosio-emosional yang terjadi pada anak-anak usia Taman Kanakkanak termasuk permasalahan psikologis. Permasalahan sosio-emosional anak juga
berasal dari dalam dirinya dan berhubungan dengan orang lain. Masalah-masalah
sosio-emosional anak TK antara lain:
1. Sukar berhubungan dengan orang lain, seperti takut pada orang dewasa selain
orang yang sudah dikenalnya, kemudian takut sekolah yang dimungkinkan
anak takut dengan guru atau belum siap berpisah dari orang tuanya.
2. Mudah menangis
3. Sering membangkan jika keinginannya tidak dituruti
4. Tidak mau bergaul dengan temannya
5. Mau menang sendiri
6. Belum memiliki pemahaman tentang konsep dan peran jenis kelamin
7. Belum dapat mengikuti secara penuh aturan-aturan yang ada
b. Agresivitas
Agresivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah
atau permusuhan atau tindakan melukai orang lain baik dengan tindakan kekerasan
secara fisik, verbal maupun dengan menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh
yang mengancam atau merendahkan (Rita Eka Izzaty:2005). Perilaku agresif biasa
ditunjjukan untuk mencapai tujuan tertentu bisa berupa pembelaan diri atau untuk
meraih keunggulan dengan cara membuat lawan tidak berdaya.
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Sasaran perilaku agresif ini bisa diberikan kepada pendidik, teman bahkan
dilampiaskan pada bangunan misalnya memukul dinding atau menendang benda.
Sasaran lainnya bisa juga berupa mengganggu proses belajar atauupun mengganggu
kegiatan lain yang sedang berlangsung. Perilaku agresivitas ini tidak hanya
merugikan pelaku sendiri, tetapi juga bisa merugikan anak-anak lain atau orang lain
disekitarnya. Menurut Rita Eka Izzaty (2005:106) perilaku agresif ada yang wajar dan
ada yang tidak wajar. Perilaku agresif yang dikategorikan wajar apabila agresivitas
tersebut sebagai pelampiasan emosi dan hambatan psikologis yang berlebihan dan
tidak sehat. Perilaku agresif yang dikategorikan tidak wajar apabila perilaku tersebut
menetap bahkan sampai mengganggu lingkungannya.
c. Kecemasan
Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi
interpretasi subyektif dan rangsangan fisiologis, misalnya bernafas lebih cepat,
jantung berdebar-debar dan berkeringat dingin (Ollendick, dalam Rita Eka
Izzaty:2005). Kecemasan ini timbul pada situasi sebagai reaksi emosi sementara yang
timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman.
Pada umumnya kecemasan pada anak-anak usia TK berangsur-angsur akan
berkurang seiring bertambahnya usia anak. yang dialami anak-anak Taman Kanakkanak ditunjukkan dengan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang timbul
ketika diri merasa tidak aman. Gejala ini disebabkan antara lain karena perilaku orang
tua yang terlalu protektif dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya.
d. Keberbakatan (Giftedness)
Keberbakatan atau biasa disebut anak berbakat merupakan sebutan bagi anak
yang memiliki kemampuan luar biasa pada hampir semua bidang, mempunyai
kreativitas tinggi serta bertanggung jawab pada tugas. Keberbakatan ini menjadi
permasalahan bagi anak itu sendiri maupun bagi pendidik.
Permasalahan

anak

berbakat

tersebut

jika

diatasi

sejak

dini

akan

menguntungkan semua pihak. Potensi anak akan tersalurkan dan semakin
berkembang, sementara anak-anak lain yang kemampuannya dibawah anak berbakat
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juga

tidak

dirugikan.

multidimensional,

Keberbakatan

digambarkan

bahwa

mempunyai
anak

definisi

berbakat

yang

sebagai

bersifat

anak

yang

menunjukkan prestasi tinggi hampir dalam semua kecerdasan majemuk.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Anak TK
Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia Taman Kanakkanak dapat dikelompokkan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Penyebab permasalahan dari faktor internal dalam diri anak disebabkan karena
kelemahan fisik dan karena psikisnya.
Penyebab permasalahan anak karena faktor fisik terdiri dari:
a. Kesehatan berupa kondisi tubuh yang menurun
b. Kecacatan pada beberapa organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, kelainan
pada sistem otak, gen atau kimia darah
Penyebab yang ditimbulkan dari faktor psikis dan sosial adalah:
a. Kecerdasan
b. Ingatan
c. Perasaan
d. Kemauan
e. Keluarga
f. Sekolah
g. Masyarakat
h. Media
Penutup
Anak usia Taman Kanak-kanak sudah mulai banyak bersosialisasi dengan orangorang disekitarnya. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi anak-anak usia TK
sebaiknya ditangani seawal mungkin agar tidak menganggu perkembangan anak pada
tahap selanjutnya. Proses bimbingan dan arahan saat Anak-anak usia Taman Kanakkanak mengalami masalah bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi anak dalam
menjalani kehidupan selanjutnya.
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Permasalahan anak-anak Taman Kanak-kanak yang disebabkan karena faktor
internal dan eksternal membutuhkan kerjasama semua pihak dalam menyelesaikannya.
Permasalahan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah saja, tetapi juga
harus ada kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Dengan adanya penanganan
sedini mungkin diharapkan permasalahan anak tersebut tidak akan menghambat
perkembangan pada tahapan kehidupan lebih lanjut.
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