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ABSTRAK 
 

Astuti, Murti Dwi. 2017. “Pola Interaksi Sosial Anak Usia Dini Dengan Teman 

Sebaya di KB Ar-Rohmah Desa Muaro Pijoan”. Skripsi Program Studi 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. FKIP Universitas Jambi. 

Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Emosda, M.Pd., Kons dan Pembimbing II 

Nyimas Muazzomi, S.Ag., M.Pd. I. 

 

Kata Kunci : Pola Interaksi Sosial Anak Usia Dini, Teman Sebaya 

Hasil prapenelitian menunjukkan bahwa dari 20 anak jumlah keseluruhan 

dikelas B terlihat 6 anak yang belum mampu melakukan pola interaksi dengan baik, 

hal ini dapat dilihat dari kebiasaan RR termenung sendiri saat guru memberikan 

pertanyaan kepada RR, ketika orang tua IF mengantar kesekolah ia menangis, karena 

ia merasa takut jika orang tuanya tidak selalu berada disampingnya, sedangkan ketika 

pembelajaran berlangsung terlihat BP, MS, DF, IF dan FI belum bisa menaati aturan 

tata tertib di kelas, sabar menunggu giliran serta belum dapat menaati tata tertib 

dalam berdo’a. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan Pola Interaksi Sosial Anak 

Usia Dini dengan Teman Sebaya, yaitu pola interaksi individu dengan individu, 

interaksi individu dengan kelompok dan interaksi kelompok dengan kelompok. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan atau 

menggambarkan suatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, 

dan lain-lain. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam 

penelitian deskriptif hanya akan digambarkan keadaan masalah yang sebenarnya 

berdasarkan data yang diperoleh. 

Hasil temuan dari observasi dan wawancara terdapat tiga pola interaksi sosial 

yang dapat ditemukan dari kemampuan interaksi sosial anak yaitu: Pola interaksi 

individu dengan individu, pola interaksi individu dengan kelompok, pola interaksi 

kelompok dengan kelompok. Dari hal tersebut anak telah melaksanakan indikator 

dengan baik hanya saja sebagian pola yang belum terlaksana seperti pola interaksi 

Individu dengan individu: belum mampu membereskan alat mainan setelah bermain 

guru yang selalu memberikan nasehat kepada anak, RR masih takut untuk 

menggungkapakan tentang apa yang ia rasakan, pola interaksi individu dengan 

kelompok: RR belum mampu menirukan kembali lagu yang didengar atau cerita yang 

diceritakan,  pola interaksi kelompok dengan kelompok anak telah melakukan 

deskriptor dengan baik seperti saat guru menjelaskan tema, anak-anak antusias 

mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa pola interaksi sosial anak usia dini dengan teman sebaya di KB 

Ar-Rohmah sudah berlangsung dengan baik, anak sudah melaksanakan tiga pola 

interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan 

kelompok. 

 



PENDAHULUAN 

Menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan Anak Usia Dini 

pada Bab 1 pasal 1 pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut yang dilaksanakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Maka dari 

itu dengan mempersiapkan anak memasuki jenjang sekolah selanjutnya, anak harus 

dapat bersosialisasi dengan temannya sejak dini agar perkembangan sosial anak dapat 

berkembang secara optimal.  

Susanto (2014:134), menyatakan bahwa makna sosial dipahami sebagai upaya 

pengenalan (sosialisasi) anak terhadap orang lain yang ada di luar dirinya dan 

lingkungannya, serta pengaruh timbal balik dari berbagai segi kehidupan bersama 

yang mengadakan hubungan satu dengan lainnya, baik dalam bentuk perorangan 

maupun kelompok. Perilaku sosial pada anak usia dini diarahkan untuk 

pengembangan sosial yang baik, seperti kerja sama, tolong menolong, berbagi, 

simpati, empati, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan 

sehari-hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang 

lainnya. Manusia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain 

untuk dapat berinteraksi. 

Teman sebaya dapat memberikan bantuan dimana anak yang tadinya merasa 

takut dan tidak mampu melakukan suatu kegiatan menjadi percaya diri dan kuat 

bahwa ia akan bisa melakukan hal tersebut dikarenakan bantuan seperti dukungan 

yang diberikan oleh teman sebayanya. Interaksi sosial yang baik akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap proses berinteraksi dengan teman sebaya, dengan 

demikian peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan 

menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing anak. Dengan cara seperti ini 

akan menumbuhkan rasa nyaman, sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi 



aneka perubahan dan dapat berinteraksi dengan baik. Menurut Bety dalam Susanto 

(2014:145), menyatakan bahwa perkembangan sosial anak berkaitan dengan perilaku 

prososial dan bermain sosialnya. Jika anak kurang mampu berinteraksi dengan teman 

sebaya maka proses pembelajaran yang dialami oleh anak kurang sepenuhnya dapat 

tersalurkan kepada anak. Bermain kerap di gambarkan mencerminkan kopetensi 

sosial, bermain juga meningkatkan anak-anak untuk dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi, sehingga mendorong terbentuknya pertemuan. 

Perkembangan sosial anak sangat penting untuk dapat mengkoordinasikan 

seluruh aspek perkembangan anak yang lain, karena seluruh aspek perkembangan 

saling berpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan wawancara 

kepada kepala KB Ar-Rohmah Desa Muaro Pijoan Ibu Zuhriati (03 Maret, 2017) 

mengatakan bahwa: 

“Selama ini orang tua selalu menuntut anaknya dapat bersosialisasi dengan baik 

sebelum anak memasuki pendidikan selanjutnya, dengan demikian saat proses 

pembelajaran anak dilatih untuk mampu melakukan interaksi dengan teman 

sebaya dan guru, dengan cara anak dilatih untuk bergantian menggunakan 

barang, membantu teman, berbagi dengan teman lain dan menunjukkan 

perhatian kepada teman saat membutuhkan bantuan. Anak sepatutnya 

beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang baru, dengan berada di 

lingkungan yang baru, akan terjadi perubahan positif pada seorang anak 

khususnya pada aspek sosial emosional anak”. 

Berdasarkan pengamatan di KB Ar-Rohmah Desa Muaro Pijoan tanggal 04 

Maret, 2017 yang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah peserta didik 30 orang, yang 

melakukan pola interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok 

serta kelompok dengan kelompok saat proses pembelajaran, terlihat ada 6 anak yang 

belum mampu melakukan pola interaksi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 

kebiasaan RR termenung sendiri saat guru memberikan pertanyaan kepada RR, ketika 

orang tua IF mengantar kesekolah ia menangis, karena ia merasa takut jika orang 

tuanya tidak selalu berada disampingnya, sedangkan ketika pembelajaran berlangsung 

terlihat BP, MS, DF, IF dan FI belum bisa menaati aturan tata tertib di kelas, sabar 

menunggu giliran serta belum dapat menaati tata tertib dalam berdo’a padahal banyak 

anak yang terlihat asik bermain bersama dengan anak-anak yang lainnya dengan 



penuh keceriaan tanpa terlihat rasa takut atau gelisah tetapi mereka sangat menikmati 

kegiatan bermain yang dilakukannya. Begitu pun pada saat kegiatan pembelajaran, 

ketika guru mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas, IF selalu tidak 

menyelesaikan tugasnya, sehingga dia malas dalam melakukan kegiatan yang bersifat 

menulis, begitu juga pada saat anak-anak diberi tugas kelompok oleh guru pada 

kegiatan ini anak belum mampu untuk bekerja sama dengan teman-temannya, hal ini 

membuat pelaksanaan tugas menjadi terhambat. Dengan demikian, pembelajaran 

pengembangan sosial yang baik untuk Anak usia dini, meliputi: disiplin, kerja sama, 

tolong menolong, empati dan tanggung jawab. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pola interaksi sosial anak usia dini dengan teman sebaya, maka peneliti menarik judul 

skripsi ini yaitu Pola Interaksi Sosial Anak Usia Dini dengan Teman Sebaya Di KB 

Ar-Rohmah Desa Muaro Pijoan. 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif, dengan jenis 

penelitian kualitatif. Menurut Arikunto (2014:3), menyatakan bahwa istilah deskriptif  

berasal dari istilah bahasa inggris to describe yang berarti memaparkan atau 

menggambarkan suatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, 

dan lain-lain. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam 

penelitian deskriptif hanya akan digambarkan keadaan masalah yang sebenarnya 

berdasarkan data yang diperoleh. 

Menurut Hasan (2010:185), menyatakan bahwa analisis deskriptif merupakan 

bentuk analisis data penelitian untuk menguji hasil penelitian yang didasarkan atas 

satu sampel. Berdasarkan rumusan teori diatas maka penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang pola interaksi sosial anak 

usia dini dengan teman sebaya di KB Ar-Rohmah Desa Muaro Pijoan. 



Penelitian ini ditetapkan di KB Ar-Rohmah Desa Muaro Pijoan , alamat Jln. 

Jambi- Ma Bulian Simpang Setiti, Pertamina Rt 07  Kel. Muaro Pijoan, Kec. Jambi 

Luar Kota, Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester Genap tahun ajaran 2016/2017. 

Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah peserta didik KB Ar-Rohmah 

Desa Muaro Pijoan kelas B dengan jumlah peserta didik  20 orang. Terdiri dari dua 

kelas yaitu kelas B1 dan B2 yang nantinya akan di ambil sampel dari kriteria yang 

dibutuhkan. Anak kelas A tidak termasuk dalam subyek karena kelas A merupakan 

kelas dengan rata-rata anak berumur 3-4 Tahun. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi objek penelitian yakni data 

tentang pola interaksi sosial anak usia dini dengan teman sebaya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik KB Ar-Rohmah Desa 

Muaro Pijoan kelas B dan guru kelas di KB Ar-Rohmah Desa Muaro Pijoan. 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

observasi dan wawancara. Menurut Wahyudin (2012:59), observasi adalah suatu 

teknik yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan berbagai informasi atau data 

tentang perkembangan dan permasalahan anak. Observasi dilakukan dengan cara 

mengamati berbagai  perilaku atau perubahan yang terjadi pada anak selama kurun 

waktu tertentu. 

Menurut Wahyudin (2012:62), wawancara adalah suatu teknik pengumpulan 

data yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang 

perkembangan dan permasalahan anak dengan cara melakukan percakapan langsung, 

baik dengan anak maupun dengan guru. Wawancara dilakukan untuk mengetahui 

pola interaksi sosial anak usia dini dengan teman sebaya.  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

interaktif yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles dalam Nugroho (2014:63-

64), dimana terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yakni, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  



Menurut Sugiyono (2015:125-126), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan waktu. 

HASIL & PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di KB Ar-Rohmah Desa 

Muaro Pijoan pada kegiatan observasi dapat diketahui bahwa salah satu tujuan 

pendidikan ialah mewujudkan anak yang berkarakter terutama karakter dalam 

berinteraksi dengan teman sebaya guru merupakan penentu keberhasilan anak guru 

harus mampu membentuk karakter anak, sehingga peserta didik dapat memahami dan 

mengerti akan pentingnya teman sebaya yang harus ditanamkan dalam dirinya 

sendiri. 

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dilapangan tentang pola 

interaksi sosial anak usia dini dengan teman sebaya di KB Ar-Rohmah Desa Muaro 

Pijoan, guru telah berperan aktif dalam membentuk dan membina anak ketika 

berinteraksi dengan teman sebaya. Dari hasil observasi dan wawancara ada tiga pola 

interaksi yang muncul dari delapan indikator interaksi sosial yaitu: 

1. Interaksi individu dengan individu 

a. Pola interaksi sebagai aksi atau komunikasi satu arah 

1) Mampu membereskan alat mainan setelah bermain. 

Peneliti melihat ketika guru menjelaskan aturan main, anak 

memperhatikan arahan yang diberikan oleh guru, bahwa ketika selesai bermain 

anak mengembalikan alat permainannya. Ketika ada anak yang tidak 

mendengarkan arahan dari guru, guru tersebut tidak memberikan izin kepada 

anak untuk bermain diluar kelas. Disini peserta didik belum melaksanakan 

indikator dan deskriptor dengan baik, bahwasannya anak belum mampu untuk 

membereskan kembali mainnya sehingga guru bertidak sebagai aksi yang setiap 

hari memberikan arahan kepada anak.  

 

 



2) Menunjukkan ekspresi yang wajar saat marah, sedih dan takut 

Yaitu peneliti melihat bahwa RR yang diam saja ketika diajak untuk 

berbicara ia hanya bisa meggelengkan dan mengganggukkan kepala. Ketika 

pembelajaran berlangsung peneliti melihat bahwa dikelas banyak anak yang 

bertanya seperti “Warnanya yang mana bu” “daunnya atau awannya?” karena 

pusat informasi hanya ada pada guru mereka yang ada di depan kelas. Guru 

tersebut terus berusaha untuk mencari informasi apa yang dimiliki siswa-

siswinya. Disini terlihat bahwasannya guru yang selalu memberikan aksi 

kepada anak tanpa adanya dukungan atau pengetahuan yang diberikan oleh 

anak, anak selalu bertanya dan guru mencoba untuk mencari jawaban sendiri 

tanpa melempar pertanyaan anak kepada teman yang lain. 

2. Interaksi individu dengan kelompok 

a. Pola interaksi sebagai komunikasi dua arah. 

1) Mampu menunjukkan antusiasme.  

Yaitu peneliti melihat guru yang dengan sabar menyamakan pendapat 

dari beberapa siswanya yang saling berargument. Disini seorang guru 

menghargai adanya perbedaan dari beberapa pendapat muridnya. Tetapi, pada 

akhirnya tetap menghasilkan output yang sama. Selain itu guru juga telah 

menghimbau anak-anak untuk tertib dalam barisan saat mencuci tangan 

sebelum makan, memberikan aturan saat bermain, ketika bermain drama anak 

dilatih untuk dapat berkomunikasi dengan guru maunpun dengan temannya, 

membereskan mainan setelah selesai bermain, dapat bekerja sama saat 

menyelesaikan pekerjaan, serta melatih anak untuk melakukan upacara bendera 

setiap hari senin.  

Disini anak telah melaksanakan indikator dan deskriptor dengan baik, 

bahwa ketika guru memberikan pertanyaan anak saling berargument dan 

antusias dalam pembelajaran, hal tersebut terjadi sebagai pola interaksi dua arah 

antara guru memberikan aksi dan anak memberikan reaksi. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Roestilah dalam Nistasari (2013) beliau berpendapat 

bahwasannya: 



 “interaksi itu terjadi dalam proses dua arah yang mengandung tindakan 

atau perbuatan antara komunikasi. Berarti interaksi dapat terjadi antara 

pihak yang terlibat saling memberikan aksi dan reaksi”. 

2) Menirukan kembali lagu yang didengar atau cerita yang telah diceritakan. 

Peneliti melihat ketika proses pembelajaran berlangsung guru 

menanyakan kembali tentang kegiatan yang telah berlangsung dari awal anak 

masuk pintu gerbang sampai anak selesai melakukan kegiatan pembelajaran, 

terlihat DF semangat dalam bercerita. Tetapi terlihat RR belum berani bercerita 

dari awal sampai selesai ia kurang percaya diri dalam menceritakan kejadian. 

Dari hal tersebut RR belum melaksanakan indikator dan deskriptor dengan 

baik, bahwasannya ketika guru menanyakan kejadian kepada RR, ia diam saja 

tidak menceritakan kepada gurunya. 

3) Mengenal aturan dan mengikuti aturan 

Ketika guru memberikan aturan main kepada anak saat kegiatan di luar 

maupun didalam ruangan, anak mendengarkan aturan permainan yang 

diberikan kepada guru, guru memberikan aksi sebagai pengarah sedangkan 

siswa sebagai reaksi. Disini anak telah melakukan indikator dan deskriptor 

dengan baik, karena anak dapat mengenal dan mengikuti aturan sebelum anak 

masuk ke area pembelajaran.  

3. Interaksi kelompok dengan kelompok 

a. Pola interaksi atau komunikasi banyak arah. 

Yaitu ketika guru menjelaskan materi di depan, anak-anak sangat aktif 

dalam memberikan pertanyaan ataupun jawaban kepada guru sebelum guru 

memberikan pertanyaan kepada anak, guru dengan memberikan kuis kecil 

dengan iming-iming jika yang bisa menjawab boleh bermain diluar, mereka pun 

berlomba-lomba untuk menunjukkan kemampuannya kepada guru. Hal ini 

sejalan dengan pendapat  Nana Sudja dalam Nistasari (2013), bahwa 

komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dengan guru tetapi juga antara anak 

dengan anak, anak dituntut aktif dari pada guru. anak seperti halnya guru dapat 

berfungsi sebagai sumber belajar bagi anak-anak lainnya. 



b. Mampu memilih teman bermain 

Ketika belajar di area bermain peran anak dibagi menjadi tiga 

kelompok anak sanang memegang perannya masing-masing sehingga mereka 

bertukar peran bersama teman yang lain, ada yang menjadi penjual, pembeli 

dan memancing ikan. Anak-anak senang dengan teman bermainnya sehingga 

komunikasi mereka saat membeli ikan dapat berjalan sesuai dengan 

karakteristik anak masing-masing. Disini peserta didik telah melaksanakan 

indikator dan deskriptor dengan baik, bahwasannya anak nyaman dengan 

permainan yang diberikan oleh guru, sehingga anak dapat bertukar komunikasi 

lebih luas terhadap teman yang lain .  

c. Senang berkumpul dengan teman ketika bermain 

Ketika bermain diluar kelas terlihat anak-anak sangat senang bermain 

dengan teman-temnnya, anak-anak bermain ayunan, seluncuran, jungkat-

jungkit, bola dunia, dll. Anak-anak saling berbaur antara satu dengan yang lain. 

Disini peserta didik telah melaksanakan indikator dan deskriptor dengan baik, 

hal tersebut dapat dikatakan anak melakukan pola interaksi banyak arah, karena 

disetiap aktifitas anak teman yang lain dapat memberikan pelajaran ataupun 

motivasi terhadap teman yang lain. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola interaksi sosial anak 

usia dini dengan teman lain di KB Ar-Rohmah Desa Muaro Pijoan, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa ada tiga pola interaksi sosial yang dapat ditemukan 

yaitu: Pola interaksi individu dengan individu, pola interaksi individu dengan 

kelompok, dan pola interaksi kelompok dengan kelompok. Didalam proses belajar 

mengajar peranan guru sangatlah penting dalam membentuk karakter anak sejak usia 

dini, dengan pola interaksi sosial dengan teman lain di KB Ar-Rohmah Desa Muaro 

Pijoan, peserta didik cukup berperan dalam membentuk interaksi sosial dengan teman 

lainnya.  



Dari tiga pola tersebut dapat disimpulkan bahwa dari semua indikator yang 

walaupun guru telah optimal dalam membimbing anak namun masih didapati 

beberapa anak yang belum mampu melaksanakan pola interaksi sosial dengan 

temannya seperti pola interaksi sosial individu dengan kelompok: RR belum mampu 

menirukan kembali lagu yang didengar atau cerita yang diceritakan, pola interaksi 

individu dengan individu: belum mampu membereskan alat mainan setelah bermain 

guru yang selalu memberikan nasehat kepada anak, RR masih takut untuk 

menggungkapkan tentang apa yang ia rasakan, pola interaksi sosial kelompok dengan 

kelompok, saat guru memberikan pembelajaran anak antusias bertanya kepada guru. 
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