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ABSTRAK 

 

Amalina, Silma, 2014. Studi Eksperimen Tetang Implikasi Metode Time 
Token dalam Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial Anak Di TK 
TARBIYATUL BANIN II Salatiga. Skripsi. Jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

 

 Kata Kunci: Metode time token, Kemampuan Interaksi sosial Anak 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

menyangkut hubungan antarindividu, individu (seseorang) dengan kelompok, 

dan kelompok dengan kelompok. Metode Time token merupakan metode 

yang bertujuan agar masing-masing anggota  mendapatkan kesempatan untuk 

memberikan konstribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan 

mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain.Variabel dalam 

penelitian ini adalah varibel independent yaitu metode Time Token dan 

variabel dependent yang berupa kemampuan interaksi sosial anak. Populasi 

penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun di Kec. Sidorejo Salatiga. Jumlah 

sampel pada penelitian ini adalah 74 siswa. Teknik sampling yang digunakan 

adalah purposive, kelas B2 dan B4 sebagai kelompok kontrol dan kelas B1 

dan B3 sebagai kelompok eksperimen.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan interaksi sosial anak setelah 

mendapatkan metode Time Token  di kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah skala kemampuan 

interaksi sosial anak dengan model skala Likert. Instrumen dikonsultasikan 

dengan para ahlinya (expert judgement) dan diujicobakan pada siswa di luar 

sampel. Uji reliabilitas menggunakan spss 16.0. Uji persyaratan analisis 

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan perhitungan 

tersebut kedua kelompok tersebut normal dan homogen. Selanjutnya 

dilakukan uji beda menggunakan uji-t yaitu independent sampel t-test. Hasil 

uji-t skor tes menunjukkan bahwa nilai thitung 13,258 dan nilai p = 0,000. Hasil 
dari penelitian ini adalah  terdapat perbedaan kemampuan interaksi sosial 

anak  yang signifikan berdasarkan penerapan  metode time token. Hasil skala 

kemampuan interaksi sosial anak di kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. 
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ABSTRACT 

 

Amalina, Silma, 2014 Experimental Study Implications neighbor Time Token 

Method in Social Interaction Children Upgrades In kindergarten Tarbiyatul 

Banin II Salatiga. Thesis. PG Department of Early Childhood Education 

Faculty, Semarang State University. 

 

Social interaction is social relations that involves relationships 

between individuals, an individual (a person) with the group, and the group 

with the group. Time token method is a method that aims to make each 

member a chance to contribute in conveying their opinions and listen to their 

views and thoughts lain.Variabel members in this study is the independent 

variable and the method of Time Token dependent variable in the form of a 

child's social interaction skills. The study population was children aged 5-6 

years in the district. Sidorejo Salatiga. The number of samples in this study 

were 74 students. The sampling technique used was purposive, class B2 and 

B4 as a control group and class B1 and B3 as eksperimen.Penelitian group 

aims to determine whether there is a difference in a child's social interaction 

skills after getting Time Token method in the control class and experimental 

class.  

Data collection techniques used were scale social interaction skills of 

children with Likert scale models. Instruments consulted with the experts 

(expert judgment) and tested on a sample of students outside. Reliability test 

using SPSS 16.0. Test requirements analysis using tests of normality and 

homogeneity tests. Based on the calculation of the two groups of normal and 

homogeneous. Different test is then performed using the t-test of independent 

samples t-test. T-test results showed that the test scores tcount 13,258 and the 

value of p = 0.000. The results of this study are there differences in the ability 

of social interaction were significantly child based application method of time 

tokens. Results scale social interaction skills in the experimental class 

children is higher than the control class. 

Keywords: Methods-time token, social interaction ability of the Child 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

E. LATAR BELAKANG MASALAH 

Metode pembelajaran di dunia pendidikan berkembang mengikuti 

kebutuhan dan perkembangan jaman. Teknologi yang berkembang semakin 

memberikan kemudahan dalam melaksanakan metode serta mempermudah 

siswa melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar anak usia dini sebaiknya 

menyenangkan, menarik, serta inovatif untuk mengembangkan berbagai 

potensi yang ada dalam diri anak. Pendidik memerlukan suatu metode yang 

lebih menarik dan inovatif agar dapat menarik minat anak. Pendidik sering 

menggunakan metode ataupun model yang sama, sehingga anak merasa 

bosan dan tidak mau bersekolah. Kasus ini juga menyebabkan anak tidak 

interaktif di kelas. Pendidikan untuk anak-anak berdasarkan prinsip bermain 

sambil belajar. Kegiatan bermain sambil belajar merupakan strategi yang 

digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan motivasi, sikap, keterampilan 

sosial, serta hasil yang optimal pada anak didiknya.  

Terdapat berbagai macam metode pembelajaran sesuai dengan gaya 

belajar mereka masing-masing sehingga tujuan pembelajaran tercapai 

optimal. Dalam praktiknya, tidak ada metode yang paling tepat untuk segala 

situasi dan kondisi. Pendidik dalam memilih metode yang tepat haruslah 

memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-media yang 

tersedia, dan kondisi pendidik itu sendiri. Pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk dari learning community. Pijakan utama secara akademik 

pembelajaran ini ada pada pemikiran Vygotsky. Pemikiran mendasar dari 
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Vygotsky terkait dengan pembelajaran kooperatif adalah konstruktivistik 

sosiokulturalisme. Konstruktivistik sosiokulturalisme adalah interaksi sosial 

yang mempengaruhi atau membangun konsep belajar dan perkembangan 

anak.  Menurut Vygotsky belajar merupakan suatu “perkembagan pengertian 

yang dibangun melalui hubungan dialektik antara individu dan masyarakat” 

(Suparno, 1997: 45).  

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Vygotsky peneliti menyimpulkan 

bahwa seharusnya pendidik menggunakan pembelajaran kooperatif untuk 

mencapai tujuan belajar melalui interaksi sosial antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok. Interaksi sosial antara satu sama lain 

akan memberikan informasi yang berbeda-beda dari tiap individu sehingga 

akan membangun sebuah konsep baru. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan interaksi sosial anak mempengaruhi  perkembangan kognitif 

anak. Orangtua, pendidik, teman sebaya, serta orang-orang di sekitar 

lingkungan anak mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak. Anak 

akan meniru bagian-bagian dari interaksi sosial dari orang yang dianggap 

sebagai modelnya. Bagian interaksi sosial antara lain cara berkomunikasi, 

perilaku, ekspresi  dan sebagainya. Jika bagian interaksi sosial anak 

terfasilitasi dengan baik maka anak akan mudah untuk bertukar pengalaman, 

bertukar informasi, serta mendapat/ menerima informasi baru.  

Pada jaman sekarang sebagian besar orangtua menghendaki hanya pada 

satu perkembangan anak yang terus diberikan stimulus secara tidak sengaja. 

Orangtua menganggap perkembangan kognitif anak adalah perkembangan 

paling penting. Hal tersebut memperhatinkan bagi seluruh anak dan praktisi 

anak. Orangtua menganggap bahwa anak yang perkembangan kognitifnya 
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baik akan dapat memecahkan masalah (problem solving). Orangtua yang 

tidak membekali anak dengan kemampuan interaksi sosial, anak akan 

mengalami kesulitan menerima informasi ataupun bertukar informasi. 

Kemampuan interaksi sosial anak seharusnya juga diberikan stimulus, model 

yang baik agar anak dapat memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. 

Seluruh aspek perkembangan sangat penting bagi life skill anak. Orangtua 

yang selalu memberikan stimulus pada salah satu aspek perkembangan 

(perkembangan kognitif) akan memberikan kesulitan pada anak. Anak akan 

mulai merasa kesulitan ketika memasuki sekolah.   

Peneliti menemukan beberapa anak kurang mampu bersosialisasi dengan 

pendidik ataupun teman sebayanya di sekolah. Anak yang tidak 

mempedulikan lingkungan sekitar seperti teman-temannya atau memilih 

diam. Terdapat anak yang terlalu mendominasi kegiatan di kelas. Anak yang 

mengatur temannya, memilih kegiatan, membuat aturan permainan. Pendidik  

mengalami kesulitan terhadap anak yang diam dibandingkan dengan anak 

yang lebih aktif. Pendidik Kadang-kadang hanya sebatas mengobservasi dan 

menanyakan kesulitan apa yang dialami oleh anak tersebut dan tidak ada 

interaksi yang lain. Pendidik menindaklanjuti kasus ini hanya sebatas 

menanyakan kebiasaan anak di rumah pada orangtua atau pengasuh. Setelah 

pendidik mendapatkan informasi yang cukup pendidik hanya memberi 

stimulus pada diri anak tanpa membuat lingkungan sekitar anak mendukung 

stimulus yang telah diberikan. Pendidik lebih memberikan reinforcement 

pada anak yang aktif secara tidak sengaja. Anak yang lebih suka berdiam diri 

atau kurang aktif hanya  dapat melihat teman-temannya yang lain. Ketika 
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pendidik memberi kesempatan pada anak yang cenderung pasif maka anak 

akan melalukakan perintah tersebut dengan malu, ragu- ragu. 

Anak yang memiliki orangtua pendiam akan cenderung pendiam juga. 

Anak yang memiliki orangtua aktif tetapi jarang bertemu/ berkomunikasi 

dengan anaknya maka kemampuan interaksi sosialnya akan berbeda.  

Orangtua yang aktif dan memfasilitasi anak untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak dengan baik maka anak akan memiliki 

kemampuan interaksi sosial dengan baik. Orangtua yang sibuk bekerja 

menitipkan anak pada pengasuh ataupun pembantu rumah tangga. Anak akan 

diberikan mainan sehingga anak dapat dialihkan perhatiannya pada games 

sehingga tidak mengganggu pekerjaanya. Anak suka dengan video games 

yang terdapat pada  komputer, laptop, ipad, PSP, serta handphone sehingga 

interaksi sosial anak dengan lingkungan sekitar berkurang.  

Merajuk pada kasus tersebut peneliti mengharapkan agar pendidik dapat 

membantu memperbaiki keterampilan interaksi sosial anak. Keterampilan 

interaksi sosial anak yang baik akan membantu anak untuk problem solving 

di kehidupan selanjutnya. Pendidik memberikan stimulus keterampilan 

interaksi sosial pada anak secara bertahap. Keterampilan interaksi sosial 

anak yang baik akan memudahkan anak untuk mengembangkan 

perkembangan yang lain. Interaksi yang terjadi antaranak akan memberikan 

model, stimulus, serta reinforcment pada anak untuk mengembangkan 

perkembangan yang lain secara lebih mudah. Anak dapat bertukar informasi 

dengan temannya sehingga anak lebih mudah menerima informasi atau 

harapan lebih mudah tersampaikan.  
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Peran pendidik penting dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial 

anak. Pendidik dapat menerapkan metode pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi serta menstimulus anak dalam meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial anak dengan lingkungan sekitarnya. Metode yang akan 

diterapkan tidak hanya dapat memfasilitasi kemampuan interaksi sosialnya, 

tetapi memfasilitasi perkembangan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan di 

atas, pendidik  menentukan metode seharusnya memperhatikan karakteristik 

anak didiknya, media yang tersedia, serta kemampuan atau kondisi pendidik 

sendiri. Peneliti melihat situasi di TK Tarbiyatul Banin II Salatiga maka 

peneliti akan menerapkan metode cooperative learning untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak. 

Menurut Smith (2013) studi kasus tentang interaksi kelas di Woodlawn, 

dua ruang kelas yang diamati termasuk 35 anak-anak (15 di kelas kecil dan 

20 di besar) dan enam guru, tiga di setiap kelas mengajarkan anak tentang 

keterampilan dan pemeliharaan aturan kelas. Guru meminta anak-anak 

memberikan alasan melalui perilaku daripada hanya mengikuti peraturan 

kelas. Guru memberikan instruksi kepada anak-anak untuk memberikan 

alasan sesuai dengan konsep yang telah mereka pahami daripada mengulangi 

informasi kembali ke guru. Proses belajar merupakan bagaimana anak-anak 

mencapai jawaban daripada jawaban itu sendiri. Anak-anak mampu 

membuat keputusan dan menyelesaikan konflik tanpa intervensi guru. 

Mereka mampu membuat kompromi yang diizinkan untuk kelompok anak-

anak untuk bermain bersama secara damai untuk waktu yang lama, 

memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut melalui percakapan bahasa 

anak. 
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Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pengajaran dimana 

siswa bekerja sama dalam tim kecil dengan individu-individu dari bakat 

yang berbeda , kemampuan dan latar belakang untuk menyelesaikan tujuan 

bersama. Sebuah studi tentang interaksi siswa dan praktek pedagogik yang 

dilakukan oleh Akhtar (2012) menunjukkan bahwa siswa merasa puas 

dengan perencanaan dan monitoring proses yang digunakan dalam 

pembelajaran kooperatif. Mereka merasa bahwa mereka beradaptasi untuk 

pengajaran di kelas normal. Siswa percaya bahwa tugas-tugas kelompok 

akan lebih mudah membentuk konsep mereka daripada belajar individu. 

Pembelajaran kooperatif  membuat belajar menarik, menyenangkan, serta 

interaksi sosial siswa meningkatkan. Siswa juga menyatakan bahwa selama 

pekerjaan yang ditugaskan, mereka merasa bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan, berkomitmen untuk keberhasilan setiap anggota dan kelompok 

mereka. 

Pembelajaran kooperatif beraksentuasi pada arti penting interaksi sosial 

dengan orang-orang lain yang terlebih memiliki pengetahuan lebih baik dan 

sistem yang secara kultural telah berkembangan dengan baik. Pembelajaran 

kooperatif menekankan pembelajaran konstruktivistik yang bersifat 

sosiokultural. Merujuk pemikiran Vygotsky maka melalui pembelajaran 

kooperatif  ”siswa berdialog dan berkomunikasi verbal mendorong pada 

perkembangan pengertian siswa” (Suparno, 1997 : 46). Dalam interaksi 

verbal tersebut siswa diharapkan lebih memahami pengertian ilmiah dan 

mengembangkan pengertian mereka. Oleh karena itu,  banyak implikasi 

pendidikan yang membuat siswa berpartisipasi aktif dalam aktivitas para 

ahli. Dalam interaksi tersebut siswa mengkonstruksi pengetahuannya sesuai 
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dengan konstruksi para ahli. Aksentuasi pembelajaran kooperatif pada proses 

sosial atau interaksi sosial adalah mengembangkan komunikasi 

interpersonal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ria (2010) tentang faktor dominan yang 

mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial pada anak yang bermasalah di 

TK Barunawati Pontianak barat adalah faktor yang mempengaruhi 

kemampuan berinteraksi sosial pada anak usia 4-5tahun yang bermasalah 

keterampilan berinteraksi sosial adalah konsep diri atau kepercayaan diri anak. 

Dengan adanya konsep diri anak yang positif, maka timbul rasa kepercayaan 

diri yang berasal dari luar anak  dari pengaruh teman sebaya, pendidik, dan 

orang tua. Selain itu faktor internal yang mempengaruhi yang positif dalam 

diri anak. Untuk membentuk konsep diri yang postif maka dalam penelitian 

ini menggunakan metode time token.  

Salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan meningkatkan 

perolehan hasil akademik adalah pembelajaran kooperatif  metode time 

token. Metode time token sebagai alternatif untuk mengajarakan 

keterampilan sosial yang bertujuan untuk menghindari siswa mendominasi 

atau siswa diam sama sekali serta menghendaki siswa saling membantu 

dalam kelompok kecil. Manfaat metode Time token adalah mendorong siswa 

untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya. Siswa tidak mendominasi 

pembicaraan atau diam sama sekali, siswa menjadi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Metode Time token  meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi (aspek berbicara). Metode time token menanamkan kebiasaan 
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pada siswa untuk saling mendengarkan, berbagi, memberikan masukan dan 

keterbukaan terhadap kritik. Diharapkan  siswa dapat mengungkapkan 

pendapatnya.selain itu, metode time token mengajarkan siswa untuk 

menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, metode ini dapat 

meningkatkan kerjasama antara siswa serta meningkatkan toleransi antara 

sesama siswa Pendidik dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi 

bersama terhadap permasalahan yang ditemui. Metode time token  tidak 

memerlukan banyak media pembelajaran.. 

Peneliti akan meneliti tentang kemampuan interaksi sosial anak di TK 

Tarbiyatul Banin II Salatiga. Di Taman Kanak-Kanak tersebut siswanya 

belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain, sehingga mendukung 

originalitas subjek penelitian. Selain itu, mampu mendukung peneliti untuk 

meneliti di satu tempat karena jumlah siswa TK B  juga sudah memenuhi 

standar minimal yaitu 74 anak. Peneliti memilih untuk meneliti kemampuan 

interaksi sosial anak usia 5-6 tahun karena pada anak usia 5-6 tahun mereka 

sudah mengenal lingkungan di luar keluarga mereka dan mereka mulai belajar 

berinteraksi dengan masyarakat pada lingkungan masyarakat tahap I. 

Lingkungan masyarakat tahap I yaitu lingkungan dimana anak belajar 

bersosialisasi sendiri di sekolah. Ketika pada lingkungan tahap I anak sudah 

mendapat bekal keterampilan sosial dari rumah dan di sekolah pada tahun 

pertama masuk sekolah sehingga anak mampu untuk beradaptasi dengan 

lingkungan. Peneliti memilih meneliti interaksi sosial anak di TK tersebut 

karena dengan latar belakang keluarga yang berbeda, pola asuh, serta 

pekerjaan orangtua, serta interaksi sosial anak yang perlu diperbaiki. 
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Ada beberapa anak yang belum mampu beradaptasi dengan lingkungan. 

Seperti misalnya, anak usia 5-6 tahun masih ada yang minder, pendiam, takut, 

ada juga yang selalu mendominasi kegiatan atau teman sebayanya.  Di TK 

Tarbiyaul Banin II terdapat beberapa anak yang ketika dipanggil oleh gurunya 

tidak merespon. Anak masih bermain individual atau dengan kelompok teman 

tertentu. Hal ini menyebabkan anak yang pasif hanya bermain sendiri bahkan 

hanya diam melihat teman-temannya bermain. Anak yang aktif terlalu 

mendominasi saat pembelajaran di kelas atau saat bermain dan tidak 

memberikan kesempatan kepada yang lain.  

Metode pelajaran yang digunakan oleh pendidik di TK  Tarbiyatul 

Banin II masih menggunakan metode konvensional. Anak hanya 

menggunakan LK selama proses pembelajaran. Pendidik hanya menggunakan 

lagu dan gambar dengan papan tulis untuk melakukan apersepsi. Hal ini 

menyebabkan konsep anak tentang belajar adalah menggunakan LK. Peneliti 

belum menemukan konsep belajar sambil bermain belum di TK Tarbiyatul 

Banin II. Salah satu penyebab anak belajar menggunakan LK adalah belajar 

menggunakan LK memudahkan pendidik untuk mengevaluasi siswa. Di TK 

Tarbiyatul Banin II cenderung menyiapkan anak untuk duduk Di Bangku SD. 

Konsep belajar menurut anak di TK Banin adalah menggunakan LK.  

Peneliti memberikan treatment yaitu  metode time token pada anak usia 5-

6 tahun  yang kemampuan interaksi sosial masih kurang di sekolah tersebut. 

Anak yang diberikan treatment  adalah anak yang terlalu aktif di kelas, selalu 

mendominasi teman atau setiap kegiatan yang ada, sering beridam diri, belum 

mau mengemukakan pendapat dengan teman ataupun pendidik. Diharapkan 

dengan metode time token interaksi sosial anak yang masih rendah menjadi 
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lebih meningkat daripada sebelumnya. Apabila interaksi menjadi lebih baik,  

Kegiatan belajar di kelas dapat  tercipta secara optimal sehingga kebutuhan 

anak dapat terpenuhi secara optimal. 

 

F. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat 

perbedaan kemampuan interaksi sosial anak berdasarkan penerapan metode 

Time token?” 

 

G. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian yang berjudul “Implementasi Metode Time token 

dalam Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial Anak” yaitu untuk 

mengetahui perbedaan kemampuan interaksi sosial anak berdasarkan 

penerapan metode Time token. 

2. Tujuan Khusus 

a. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi interaksi sosial anak 

b. Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan metode time token 

dengan metode konvensional 

c. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode time token 

terhadap perkembangan interaksi sosial anak. 
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H. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman bagi peneliti dan 

pendidik untuk mengembangkan, memperbaiki dalam metode pembelajaran. 

Penelitian ini memberikan salah satu cara untuk mengatasi hambatan pada 

kemampuan sosial anak terutama interaksi sosial anak. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa : 

1.) Perkembangan siswa dapat terfasilitasi dengan baik. 

2.) Kerjasama antar siswa terjalin dengan dengan baik. 

3.) Kemampuan interaksi sosial siswa dapat meningkat. 

b.  Bagi pendidik:  

1.) Sebagaibahan masukan bagi pendidik dalam peningkatan pembelajaran. 

2.) Pendidik lebih berpengalaman dalam memilih metode yang tepat dalam 

pembelajaran.. 

3.) Suasana dikelas menjadi lebih kooperatif sehingga pendidik dapat 

mudah mengkontrol anak. 

c. Bagi Orangtua: 

1.) Sebagai bahan masukan bagi orangtua dalam meningkatkan 

interaksi sosial anak 

2.) Orangtua dapat membentuk suasana yang lebih kooperatif 

dengan anak 

3.) Orangtua dapat memberikan tes pada anak untuk memecahkan  

4.) masalah dengan cara menyenangkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 A. Kemampuan Interaksi Sosial Anak  

1. Pengertian Kemampuan Interaksi Sosial  

Bayi dilahirkan ke dunia, dia memerlukan interaksi dengan orang lain. 

Interaksi ini dasar bagi perkembangan sosial emosional seorang anak. Ketika 

anak berinteraksi, interaksi yang berlangsung membentuk serta memperkuat 

berbagai pengetahuan dan pengalaman baru. Anak memperkaya bahasa dan 

kemampuan komunikasinya berkat adanya interaksi sosial. Setiap 

perkembangan anak mempelajari  berbagai aturan, norma dan nilai, juga 

melalui interaksi sosial. Interaksi sosial yang sehat dan positif membantu 

meningkatkan perkembangan sosial emosional yang baik. 

Anak yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik merupakan 

modal utama bagi anak untuk mengembangkan interaksi sosialnya. Ketika 

anak berkomunikasi dengan orang lain, anak tidak hanya dituntut untuk 

berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami, tetapi juga dapat 

membicarakan topik yang dapat dimengerti dan menarik untuk orang lain yang 

menjadi lawan bicaranya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 

individu dengan kelompok, individu dengan individu, ataupun kelompok 

dengan kelompok. 

Hubungan timbal balik dapat terjadi ketika seseorang berkomunikasi 

secara verbal atau non verbal sehingga terjadi respon antarindividu. Interaksi 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan 

antarindividu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan 

kelompok. Tanpa adanya interkasi sosial maka tidak akan mungkin ada 

kehidupan bersama. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal 

balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang 

hidupnya di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, proses sosial 

diartikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan 

kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan 

bentuk hubungan sosial.  

Pengertian interaksi sosial menurut Bonner dalam Syaodih (2005: 43) 

adalah hubungan antara dua atau lebih individu dimana kelakuan individu 

yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu 

yang lain atau sebaliknya. Berdasarkan pendapat Bonner, adanya interaksi 

sosial, hubungan sosial, komunikasi yang baik antar individu akan 

mempengaruhi perilaku seseorang. Setiap individu memiliki model-model 

sendiri untuk dicontoh perilakunya sehingga membentuk perilaku yang 

sekarang. Anak belajar berinteraksi dengan orang lain melalui modelnya yaitu 

kedua orangtuanya. Pada awalnya anak memperhatikan ekspresi kedua 

orangtuanya, kemudian dia akan belajar bagaimana gaya bicara kedua 

orangtuanya. Saat anak mulai berinteraksi dengan orang lain secara tidak sadar 

anak tersebut menirukan gaya bicara orangtuanya. Anak melihat teman yang 

lain berebut mainan maka dia akan meniru sikap orang tua atau sikap pendidik 

saat melerai temannya bertengkar ketika hal itu terjadi lagi. Model yang baik 
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bagi anak sangat penting untuk membentuk perilaku, sikap anak yang akan 

diterapkan saat interaksi sosial.  

Menurut Syaodih (2005: 43) hubungan antara anak dengan teman sebaya 

merupakan bagian dari interaksi sosial yang dilakukan anak di lingkungan 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. Berdasarkan pendapat Syaodih, maka 

dapat disimpulkan bahwa anak berinteraksi dengan teman sebaya, dia akan 

memilih anak lain yang usianya hampir sama. Anak saat berinteraksi dengan 

teman sebaya lainnya, anak dituntut untuk menerima teman sebayanya. Anak 

menerima teman sebayanya, anak harus mampu menerima persamaan usia, 

menunjukkan minat terhadap permaian, dapat menerima teman lain dari 

kelompok, atau dapat lepas dari orang tua atau orang dewasa lain, dan 

menerima kelas sosial yang berbeda. 

Apabila anak belum mampu menerima karakteristik, pendapat teman 

sebayanya maka anak akan sulit melakukan interaksi sosial yang ada. Anak 

akan menarik diri dari interaksi sosial atau menjadi anak yang selalu 

mendominasi setiap kegiatan ataupun dalam membuat peraturan. Anak yang 

menarik diri akan membentuk sikap anti sosial bila tidak ditangani dengan 

baik. Anak yang suka mendominasi kegiatan biasanya dia ingin teman 

sebayanya mengikuti aturan yang dia buat agar dia tidak mengalami kesulitan 

melakukan interaksi sosial. Hal ini akan membuat interaksi sosial anak 

menjadi tidak seimbang bila dibiarkan terjadi yang akan berdampak saat anak 

beranjak dewasa. 
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Makna interaksi sosial dalam buku Perkembangan Anak Usia Dini 

(Susanto, 2011:137) adalah kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. 

Berdasarkan kutipan tersebut kegiatan ini meliputi kegiatan individu dengan 

kelompok dan individu dengan individu. Kegiatan yang berkaitan dengan 

pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam bertingakah laku yang dapat 

diterima oleh orang lain, belajar memainakan peran yang dapat diterima oleh 

orang lain, serta upaya mengembangkan sikap sosial yang layak diterima oleh 

orang lain.  

 Anak belajar mengembangkan sikap sosial mulai dari lingkungan 

keluarga yang akan membentuk konsep sikap bagaimana berinteraksi dengan 

orang lain. Saat anak berinteraksi sosial dengan temannya, anak akan 

menemukan bagian interaksi yang lain. Semakin bertambahnya usia, 

pengelaman anak bertemu dengan orang lain anak akan menemukan banyak 

pola, bagian interaksi yang akan memperkuat bagian, pola interaksi sosial yang 

telah terkonsep dari keluarga. 

Bertambahnya interaksi sosial yang terjalin anak akan memilih mana 

yang baik dan buruk bagi dirinya dan orang lain. Diharapkan anak dapat 

melakukan interaksi lebih baik daripada sebelumnya. Interaksi sosial dapat 

berupa memecahkan masalah, bermain, menghormati orangtua, dan lain-lain. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam Susanto (1997: 66) memberi definisi 

interaksi sosial ini disebut dengan proses sosial yaitu cara-cara berhubungan 

yang dilihat apabila perorangan dan kelompok sosial saling bertemu dan 

menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan ini, atau apa yang akan 
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terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola 

kehidupan yang telah ada. 

Berdasarkan kutipan tersebut proses sosial yang dimaksudkan adalah 

hubungan sosial anak dengan sesamanya atau orang-orang yang ada di dalam 

lingkungannya. Bagaimana anak bersosialisasi dengan yang lain, seperti 

dengan orang tua, anggota keluarga, pendidik, dan orang lain yang ada di 

sekitar lingkungan di mana anak berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di 

lingkungan masyarakat. Setiap lingkungan terdapa individu yang memiliki 

status sosial yang berbeda-beda. Mulai dari tingkat usia, status pekerjaan, 

status sosial/ jabatan akan mempengaruhi anak atau mengajarkan anak 

berinteraksi saat dilingkungan yang berbeda dan bertemu dengan individu 

yang berbeda.  

Bila anak memiliki pola interaksi yang sama antara teman dengan orangtua 

atau orang lain maka anak tersebut akan menggoyahkan pola interaksi sosial yang 

sudah terbentuk sebelum anak tersebut muncul dalam lingkungan tersebut. Maka 

perlu peran orangtua dan pendidik untuk mengkontrol interaksi anak saat di rumah 

ataupun di sekolah. Orangtua dan pendidik memegang peranan yang penting 

untuk membentuk, mengajarkan interaksi yang baik pada anak. 

Menurut Moeslichatoen (2004:23) terdapat 3 kelompok pengembangan 

keterampilan sosial yang dipelajari anak di TK yakni keterampilan yang berkaitan 

dengan pembinaan hubungan antara anak dengan orang dewasa, membina 

hubungan antara anak dengan kelompok serta membina diri anak sebagai 

individu. Berdasarkan pendapat tersebut, pembinaan hubungan antara anak 
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dengan orang dewasa dapat dilakukan oleh orangtua. Orangtua dapat memberikan 

contoh kepada anak bagaimana membina hubungan dengan orang yang lebih 

dewasa dengan mengajarkan sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, 

mendahulukan segala sesuatu untuk orang yang lebih tua, serta bagaimana 

berbicara dengan orangtua. 

Pendidik dapat mengajarkan anak bagaimana cara berhubungan atau 

berinteraksi dengan orang lain atau teman sebanya. Pendidik serta orangtua 

mengajarkan berbagi, sikap saling tolong menolong, sikap menghormati ketika 

orang lain mengemukakan pendapat, bertegur sapa, mengucapkan tiga kata yang 

sering digunakan sehari-hari yaitu maaf, tolong, terima kasih. Pendidik atau 

orangtua mengajarkan keteampilan tersebut kepada sebaiknya tidak berhenti 

ketika perilaku yang diharapkan sudah muncul. Tetapi perlu diberikan 

reinforcement dan dibiasakan. Hal ini juga perlu adanya kerjasama yang baik 

antara pendidik, orangtua serta masyarkat agar interaksi yang terbentuk menjadi 

baik.  

Proses sosialisasi menurut Moeslicahtoen (2004:21) adalah mengenal 

tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat dan diharapkan dilakukan anak, 

serta belajar mengendalikan diri. Berdasarkan pendapat Moeslichatoen, hasil dari 

proses sosialisasi tersebut merupakan keterampilan sosial yang mempunyai 

kedudukan yang strategis bagi anak untuk dapat membina hubungan antarpribadi 

di berbagai lingkungan dan kelompok sosial. Kemampuan interaksi sosial adalah 

hubungan yang baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Hubungan yang baik 
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akan memberikan contoh kepada anak bagaimana cara berinteraksi dengan orang 

lain dengan baik. Anak dapat belajar berbagai macam pola interaksi serta memilih 

mana yang benar dan salah. 

Anak mampu memecahkan masalah sendiri dengan kemampuan interaksi 

sosial yang ada. Orangtua ataupun pendidik dapat membantu anak memahami 

bahwa sebagai manusia kita tidak dapat hidup sendiri. Kita juga dapat 

mengajarkan dan menanamkan sikap toleransi, sikap peduli, empati, kerjasama 

antarindividu, tolong menolong yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. 

Orangtua ataupun pendidik sebaiknya menanamkan sikap-sikap yang telah  

diharapkan melalui pembiasan yang dilakukan setiap hari dan konsisten.   

2. Masalah Interaksi Sosial  

Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak untuk 

berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan 

yang lebih luas. Interaksi sosial pada anak usia dini ini diarahkan untuk 

pengembangan sikap sosial yang baik, seperti kerjasama, tolong-menolong, 

berbagi simpati, empati dan saling membutuhkan satu sama lain. Sasaran 

pengembangan perilaku sosial pada anak usia dini ini dengan interaksi sosial 

ialah untuk keterampilan berkomunikasi, keterampilan memiliki rasa senang, 

menjalin persahabatan, memiliki etika dan tata karma yang baik. Pendidik dapat 

mengembangkan interaksi sosial yang di terapkan di taman kanak-kanak, 

meliputi: disiplin, kerja sama, tolong-menolong, empati, dan tanggung jawab.  

Interaksi sosial yang berkembang pada awal masa kanak-kanak 

merupakan interaksi yang terbentuk berdasarkan landasan yang diletakkan pada 
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masa bayi. Sebagian lagi merupakan bentuk interaksi sosial yang baru dan 

mempunyai landasan baru. Banyak di antara landasan baru ini dibina oleh 

hubungan sosial dengan teman sebaya di luar rumah dan hal-hal yang ditonton 

dari televisi atau buku-buku cerita. Sehingga awal masa kanak-kanak perlu 

diarahkan kepada bentuk Interaksi sosial agar dapat menyesuaikan diri sesui 

dengan perkembangan anak dan kepentingan anak kepentingan selanjutnya. 

Dengan demikian, permasalahan anak dalam bidang sosial juga berkaitan 

dengan pergaulan atau hubungan sosial, yang meliputi perilaku-perilaku sebagai 

berikut:  

a. Tingkah laku agresif.  

 Usia Prasekolah (4-6 tahun) adalah usia yang rentan bagi anak. Pada 

usia ini anak mempunyai sifat imitasi atau meniru terhadap apapun yang 

telah dilihatnya. Orang-orang dewasa yang paling dekat dengan anak 

adalah orang tua. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi 

anak yang mempunyai pengaruh sangat besar. Lingkungan sangat besar 

pengaruhnya sebagai stimulans dalam perkembangan anak. Orang tua 

mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan kepribadian anak. 

Anak meniru semua perilaku serta kepribadian orangtua yang baik ataupun 

yang tidak secara tidak sengaja. Anak tidak mengetahui apakah yang telah 

dilakukanya baik atau tidak. Anak usia prasekolah belajar dari apa yang 

telah dia lihat. Pembelajaran tentang sikap, perilaku dan bahasa yang baik 

sehingga akan terbentuknya kepribadian anak yang baik pula, perlu 
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diterapkan sejak dini. Orang tua merupakan pendidik yang paling utama, 

guru serta teman sebaya yang merupakan lingkungan kedua bagi anak.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (Masykouri, 

2005: 12.7) sekitar 5-10% anak usia sekolah menunjukan perilaku agresif. 

Secara umum, anak laki-laki lebih banyak menampilkan perilaku agresif, 

dibandingkan anak perempuan. Menurut penelitian tersebut, 

perbandingannya 5:1, artinya jumlah anak laki-laki yang melakukan 

perilaku agresif kira-kira 5 kali lebih banyak dibandingkan anak 

perempuan. 

Perilaku agresif secara psikologis berarti cenderung (ingin) menyerang 

kepada sesuatu yang dipandang sebagai hal yang mengecewakan, 

menghalangi atau menghambat (KBBI: 1995: 12). Perilaku ini dapat 

membahayakan anak atau orang lain. misalnya, menusukan pensil yang 

runcing ke tangan temannya, atau mengayunngayunkan tasnya sehingga 

mengenai orang yang berada di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu 

memaksa temannya untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan, bahkan 

tidak sedikit pula anak yang mengejek atau membuat anak lain menjadi 

kesal.  

Istilah kekerasan (violence) dan agresif (agresion) memiliki makna yang 

hampir sama, sehingga sering kali dipertukarkan. Perilaku agresif selalu 

dipersepsi sebagai kekerasan terhadap pihak yang dikenai perilaku tersebut. 

Pada dasarnya perilaku agresif pada manusia adalah tindakan yang bersifat 

kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Menurut 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-perilaku-agresif/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-perilaku-agresif/
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/11/karakteristik-anak-anak/
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/11/karakteristik-anak-anak/
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/11/karakteristik-anak-anak/
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/11/karakteristik-anak-anak/
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/11/karakteristik-anak-anak/


  

 

21 

Sadorki dan Sadock (2003) bahaya atau pencederaan yang diakibatkan oleh 

perilaku agresif bisa berupa pencederaan fisikal, namun pula bisa berupa 

pencederaan non fisikal atau semisal yang terjadi akibat agresi verbal 

(Anantasari, 2006: 63). Perilaku agresif terjadi pada masa perkembangan. 

Perilaku agresif sebenarnya sangat jarang ditemukan pada anak yang 

berusia di bawah 2 tahun. Ketika anak memasuki usia 3-7 tahun, perilaku 

agresif menjadi bagian dari tahapan perkembangan mereka dan sering kali 

menimbulkan masalah, tidak hanya di rumah tetapi juga di sekolah. 

Anak-anak yang sering mengalami perilaku yang menyimpang atau 

perilaku agresifnya biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Menyakiti/merusak diri sendiri, orang lain.  

Perilaku agresif termasuk yang dilakukan anak hamper pasti 

menimbulkan adanya bahaya berupa kesakitan yang dapat dialami 

oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain.  

2) Tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasarannya.  

Perilaku agresif, terutama agresi yang keluar pada umumnya juga 

memiliki sebuah ciri yaitu tidak diinginkan oleh organisme yang 

menjadi sasarannya. 

3) Seringkali merupakan perilaku yang melanggar norma sosial.  

Perilaku agresif pada umumnya selalu dikaitkan dengan pelanggaran 

terhadap norma sosial. Dari berbagai ciri-ciri diatas,guru hendaklah 

memperhatikan perkembangan anak didiknya.Pemahaman lebih dini 

rupanya menjadi penting sehingga dapat dilakukan berbagai hal bijaksana 

http://belajarpsikologi.com/perkembangan-psikologis-remaja/
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yang dapat mengantisipasi perilaku agresif pada anak tersebut (Anantasari, 

2006: 90). Menurut Surya (2004: 45 -  48) disebutkan bahwa faktor pencetus 

anak suka berperilaku suka agresif, antara lain:  

1.) Anak merasa kurang diperhatikan atau merasa terabaikan.  

2.) Anak selalu merasa tertekan, karena selalu mendapat perlakuan kasar.  

3.) Anak kurang merasa dihargai atau disepelekan.  

4.) Tumbuhnya rasa iri hati anak.  

5.) Sikap agresif merupakan cara berkomunikasi anak.  

6.) Pengaruh kekurangharmonisan hubungan dalam keluarga.  

7.) Pengaruh tontonan aksi-aksi kekerasan dari media TV.  

8.) Pengaruh pergaulan yang buruk. 

 

b. Penyusuaian diri terhadap lingkungan kurang 

Anak beradaptasi dengan lingkungannya, tidak selalu dapat beradaptasi 

dengan baik, adakalanya anak mengalami hambatan di dalam proses 

penyesuian diri. Kegagalan di dalam beradaptasi ini  disebut dengan mal-

adjusted, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh pada 

kemampuan anak dalam berdaptasi tersebut. Penyesuaian diri yang gagal 

disebabkan ketidakmampuan anak menghadapi hambatan-hambatan dan 

mengatasi kegagalan-kegagalan terjadi. 

Ketidakmampuan tersebut akan mengakibatkan ketegangan, rasa 

frustasi, perasaan bersalah serta rendah diri yang akan membuat individu 

merasa tidak nyaman bila berada pada suatu Iingkungan atau kelompok baru, 
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hal ini dapat menjadikan anak tersebut 'terasing' (isolation).   Pernyataan di 

atas didukung dengan apa yang diungkapkan oleh Hurlock (Hurlock 1999: 

96) bahwa melakukan penyesuaian yang baik bukanlah hal yang mudah. 

Sebagian besar orangtua menyadari adanya hubungan yang erat antara 

penyesuaian sosial seorang anak dengan keberhasilan dan kebahagiaan pada 

masa kanak-kanak dan pada masa kehidupan selanjutnya.  

c. Pemalu/Minder 

Seiring usia, anak yang cenderung diam dan tertutup akan berubah. Hal 

ini dapat terjadi karena hubungan pola interaksi anak yang semakin luas. 

Anak tidak hanya mengenal objek terdekatnya dan seiring usia anak akan 

mengerti betapa senangnya dapat terlibat dengan grupnya.  

Penyebab anak cenderung menjadi pemalu dan tertutup adalah:  

1) Usia anak menyebabkan kadar kepekaan yang berlebihan.  

Ketika anak banyak mengalami peristiwa yang menyebabkannya 

memiliki penilaian malu, berpengaruh pada pemikirannya yang sering 

berimbas pada perilakunya.  

2) Anak mengalami hambatan dalam berkomunikasi sehingga anak 

menjadi menutup diri disebabkan oleh anak memiliki banyak penilian 

dalam pemikirannya.  

3) Orang dekat atau orang di sekitar anak pernah mempermalukan anak. 

Hal yang dirasa anak sangat malu menimbulkan dampak ingatan dan 

konsep anak bisa berpikir tidak memiliki arti, konsep berpikir ini 

mempengaruhi kepribadian anak.  
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4) Orangtua, pengasuh, keluarga, ataupun orang di sekitar anak jarang 

memberikan reward pujian.  

5) Jarang anak dilibatkan dalam komunikasi hangat (bermain bersama 

anak atau menemani anak ketika bermain).  

6) Tidak adanya teman bermain bagi anak.  

d. Anak Manja 

Anak manja biasanya menuntut perhatian lebih dan menuntut agar semua 

keinginan/ kebutuhannya terpenuhi. Ketika anak berada di kelompok teman 

sebaya, anak selalu ingin diperhatikan karena di rumah dia selalu diperhatikan 

oleh orangtuanya. Perhatian orangtua kepada anak yang berlebih menyebakan 

anak manja. Menurut Seto Mulyadi anak manja adalah anak yang 

mengharapkan perhatian berlebihan dari lingkungannya serta diikuti dengan 

keinginan untuk segera dituruti keinginannya. Orangtua secara tidak sadar 

melakukan hal ini kepada anak-anaknya.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, anak yang terbiasa 

dimanja akan mengalami hambatan sepanjang hidupnya. Anak akan 

mengalami hambatan menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan teman 

sebaya, pendidik, serta lingkungan sekitar. Orangtua yang memanjakan 

anaknya akan membentuk karakter anak yang selalu berusaha merebut kasih 

sayang orangtua dan membuat takluk kedua orangtuanya. Hal ini yang 

menyebabkan anak canggung ketika bergaul dengan yang lain. Anak manja 

terbiasa menggantungkan diri pada keluarganya tanpa berupaya dengan 

inisiatif sendiri. Anak manja terbiasa menerima tetapi tidak terbiasa 
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memberi. Sikap demikian yang membentuk anak yang mempunyai ego 

tinggi dan selalu meminta pertolongan tanpa berupaya sendiri dalam 

memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan masalah.   

3. Faktor– faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial 

Masa lima tahun pertama merupakan masa terbentuknya dasardasar 

kepribadian manusia, kemampuan pengindraan, berpikir, keterampilan 

berbahasa dan berbicara, dan bertingkah laku sosial. Salah satu keterampilan 

sosial yang harus dimiliki anak-anak adalah kemampuan interaksi sosial. 

Kemampuan interaksi sosial adalah bekal pertama bagi anak-anak untuk 

dapat melanjutkan kehidupan ataupun menyelesaikan masalah sendiri yang 

akan dihadapi. Kemampuan interaksi sosial adalah faktor yang 

mempengaruhi pola pikir, serta kebiasaan sehari-hari. Faktor yang 

mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak ada faktor internal dan 

eksternal. Penelitian yang dilakukan  sebelum oleh Ria (2010) tentang faktor 

dominan yang mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial pada anak yang 

bermasalah di TK Barunawati Pontianak barat adalah faktor yang 

mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial pada anak usia 4-5tahun yang 

bermasalah yang berasal dari luar anak  dari pengaruh teman sebaya, 

pendidik, dan orang tua.  

Selain itu faktor internal yang mempengaruhi keterampilan berinteraksi 

sosial adalah konsep diri atau kepercayaan diri anak. Dengan adanya konsep 

diri anak yang positif, maka timbul rasa kepercayaan diri yang positif dalam 

diri anak. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh  Ria, maka 
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peneliti berpendapat bahwa faktor internal meliputi motivasi anak untuk 

melakukan interaksi dengan orang lain. Faktor eksternal meliputi pola asuh 

orangtua, model interaksi sosial bagi anak, lingkungan, pengaruh teman 

sebaya, serta pendidik/pengasuh.  

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan 

sosial anak usia dini menurut buku Perkembangan Anak Usia Dini (Susanto, 

2011: 154) adalah:   

a. Faktor internal 

Faktor Internal ialah faktor–faktor yang terdapat dalam diri anak itu 

sendiri, baik yang berupa bawaan maupun pengalaman anak. Faktor internal 

ini meliputi hal-hal yang diturunkan dari orang tua, unsur berpikir dan 

kemampuan intelektual, keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh (unsur 

hormonal) dan emosi dan sifatsifat (temperamen) tertentu. Berdasarkan 

pendapat tersebut, faktor internal anak perlu diperhatikan karena faktor 

tersebut sudah melekat pada diri anak sehingga perlu adanya orangtua, 

pendidik memberikan stimulus secara benar. Kemampuan intelektual 

oranngtua yang diturunkan kepada anak sudah cukup mendukung. Tetapi 

orangtua tidak memberikan contoh berinteraksi dengan baik atau tidak 

memberikan stimulus kepercayaan diri anak maka rasa percaya diri anak 

akan kurang. Faktor internal yang telah disebutkan di atas, sebaiknya perlu 

diberikan juga rasa percaya diri anak.  
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b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal ialah faktor-faktor yang diperoleh anak dari luar 

dirinya, seperti faktor keluarga, faktor gizi, budaya, dan teman bermain 

atau teman di sekolah serta sikap dan kebiasaan keluarga dalam 

mengasuh dan mendidik anak. Faktor-faktor eksternal yang dikemukan 

oleh Susanto penting dalam memberikan model interaksi yang baik 

untuk anak. Pola asuh orangtua yang diterapkan dalam mengasuh anak 

berperan membentuk sikap dan pola pikir anak.Pola asuh yang 

diterapkan juga akan memberikan model interaksi sosial kepada anak. 

Anak dapat meniru bagaimana  melakukan interaksi dengan orang yang 

lebih tua ataupun muda. Teman sebaya atau teman bermain juga 

mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak.   

Teman sebaya mengajarkan berbagai kemampuan interaksi sosial 

yang tidak didapatkan anak dalam keluarga. Pengaruh teman sebaya saat 

anak mulai mengenal dunia luar sangat berpengaruh. Saat anak mulai 

berinteraksi dengan teman sebaya atau bermain anak akan menemukan 

hal-hal baru dalam kemampuan berinteraksi sosial dengan teman sebaya. 

Anak akan menerapkan saat berinteraksi dengan teman sebayanya apa 

yang telah didapat di keluarga. Anak mulai mengenal bagaimana harus 

bersikap saat dia berinteraksi dengan orang lain serta belajar mana yang 

baik dan buruk.  

Daeng  (Syaodih 2005: 114) menjelaskan bahwa ada 8 faktor yang 

mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak yaitu:.  
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a. Adanya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di  sekitarnya 

dari berbagai usia dan latar belakang.  

Semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada anak untuk 

berinteraksi dengan orang- orang yang ada di lingkungannya dengan latar 

belakang dan usia yang berbeda-beda akan dapat mengembangkan 

kemampuan sosialnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, penting 

memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika anak 

tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi maka anak akan mengalami 

kesulitan jika berinteraksi dengan orang lain. Kesempatan yang diberikan 

akan membantu anak mengenal, memahami berbagai macam kepribadian, 

perilaku, budaya, pola pikir. Setelah anak memahami apa yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan maka secara tidak sengaja kemampuan interaksi 

sosial anak akan meningkat. Adanya kesempatan berintarksi sossial yang 

telah diberikan anak akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah.   

b. Banyak dan bervariasinya pengalaman dalam bergaul dengan 

orangorang di  lingkungan.   

Berdasarkan faktor tersebut, peneliti menyatakan bahwa semakin 

banyak dan bervariasi pengalaman dalam bergaul dengan orang-orang di 

lingkungannya, maka akan semakin banyak pula hal-hal yang 

dipelajarinya. Anak mengasah kemampuan interaksi sosial dengan 

bergaul dengan orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar. Anak 

berinteraksi dengan orang lain akan mendapatkan berbagai macam 

konsep,  pengetahuan, pola pikir, sikap yang baik, sikap yang buruk, 
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berbagai macam budaya dan kebiasaan. berbagai pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki anak, anak akan belajar berbagai kemampuan 

interaksi sosial yang telah dia lihat. Hal ini menunjukan bahwa 

pengalaman adalah model dominan untuk mengasah kemampuan 

interaksi  sosial anak.     

c. Adanya minat dan motivasi untuk bergaul.  

Berdasarkan pendapat di atas maka lingkungan yang mendukung dan 

menyenangkan akan membuat minat dan motivasinya bergaul semakin 

berkembang. Bergaul akan mempengaruhi anak berinteraksi sosial  

dengan orang lain. Hal ini tidak terjadi apabila anak belum memiliki 

minat atau motivasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Orangtua, 

pengasuh, pendidik, teman sebaya sebaiknya memotivasi anak agar 

memiliki motivasi atau minat untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Orangtua dapat memberikan motivasi pada anak dengan cara 

memberikan kesempatan bermain dengan teman sebayanya. Orangtua 

mengajak anaknya berkumpul dengan keluarga yang lain sehingga anak 

mendapatkan model kemampuan interaksi sosial. Anak berinteraksi 

dengan yang lain juga membutuhkan motivasi dan minat. Minat dan 

motivasi sebaiknya juga terdapat rasa percaya diri yang baik pada anak.     

d. Banyaknya pengalaman yang menyenangkan yang diperoleh melalui 

pergaulan dan aktivitas sosial.   

Berdasarkan faktor yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

dinyatakan bahwa semakin banyak pengalaman yang menyenangkan 
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yang diperoleh melalui pergaulan dan aktivitas sosialnya, maka 

keinginan untuk bergaul semakin berkembang. Berdasarkan prinsip 

belajar anak yaitu bermain sambil belajar maka untuk mengajarkan 

kemampuan interaksi sosial pada anak sebaiknya anak mendapat 

pengalaman yang menyenangkan. Anak dapat meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial dengan cara bermain dengan teman sebaya.   

Anak secara tidak langsung belajar bagaimana berinteraksi dengan 

teman sebayanya yang memiliki latar belakang yang berbeda dari dia. 

Selain itu, anak juga belajar bagaimana cara menerima perbedaaan yang 

ada antara dia dengan orang lain. Aktivitas sosial lainnya 

mempengaruhi kemampuan  interaksi sosial anak. Seperti misalnya, saat 

anak dating ke pesta ulang tahun, menjenguk kerabat yang sedang sakit, 

atau berkunjung ke panti asuhan, dan lain-lain. Aktivitas sosial seperti 

yang telah disebutkan, secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir 

serta sikap anak sehingga berdampak pada kemampuan interaksi sosial 

anak.   

e. Adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain yang biasanya 

menjadi “model” bagi anak.   

Berdasarkan faktor tersebut dapat dinyatakan bahwa bimbingan dan 

pengajaran tentang berinteraksi sosial hendaknya dilakukan oleh 

seseorang yang dijadikan model atau contoh baik dalam pergaulan bagi 

anak. Orangtua dapat menjadi model bagi anak. Sehingga sikap yang 

diterapkan dan kata-kata yang diucapkan oleh orangtua hendaknya 
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dilakukan secara hati-hati. Suka atau tidak suka orangtua adalah model 

kemampuan interaksi sosial utama bagi anak. Orangtua berperan 

penting dalam memilih model yang baik anak.  

Orangtua hendaknya bekerjasama dengan orang  di sekitar anak agar 

anak mendapat model yang baik. Pendidik menjadi model utama saat 

anak memasuki sekolah. Anak sering tidak patuh terhadap orangtua, 

namun anak akan patuh terhadap pendidik mereka. Pendidik merupakan 

model yang baik untuk kemampuan interaksi sosial anak sehingga 

pendidik dituntut untuk menjaga sikap dan ucapan.  

f. Adanya bimbingan dan pengajaran yang secara sengaja diberikan oleh 

orang yang dijadikan “model” bergaul yang baik bagi anak.   

Berdasarkan pernyataan tersebut maka walaupun kemampuan 

sosialisasi ini dapat berkembang melalui pengalaman bergaul atau 

meniru perilaku orang lain dalam bergaul, tetapi lebih efektif bila ada 

bimbingan dan pengajaran yang secara sengaja diberikan oleh orang 

yang dapat dijadikan model atau contoh bergaul yang baik untuk anak. 

Seperti misalnya, pendidik menanamkan sikap percaya diri dengan 

meminta satu per satu anak menyanyikan lagu.   

Pendidik sengaja menanamkan rasa percaya diri anak agar anak lebih 

mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Rasa percaya diri anak 

yang baik akan mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial dengan bermain dengan teman-temannya. Pendidik juga 
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dapat menerapkan cooperative play ataupun  cooperative learning  agar 

kemampuan interaksi sosial anak dapat meningkat.  

g. Adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak.  

Berdasarkan pernyataan tersebut maka anak dituntut memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang lain agar dapat 

mengembangkan kemampuan sosialnya. Kemampuan berkomunikasi ini 

merupakan inti dari sosialisasi atau interkasi sosial. Kemampuan 

berkomunikasi anak merupakan dasar terjadinya interaksi sosial. Hal ini 

menunjukan pentingnya mengajarkan keterampilan berkomunikasi baik 

pada anak. Keterampilan berkomunikasi dapat dilakukan secara verbal 

ataupun nonverbal.Sebagai orangtua/pengasuh mengajarkan keterampilan 

berkomunikasi sejak dini.  

Interaksi sosial tidak akan terjadi dengan baik apabila tidak ada 

komunikasi antara anak dengan orang lain. Orangtua tidak memberikan 

fasilitas ataupun kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi 

anak, maka apa yang diharapkan oleh orangtua akan mengalami hambatan. 

Orangtua merupakan pengasuh, pendidik anak pertama kali yang 

mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berkomunikasi 

yang baik akan membantu anak dalam meningkatkan berbagai aspek 

perkembangan termasuk kemampuan berinteraksi.  

h. Adanya kemampuan berkomunikasi yang dapat membicarakan topik yang 

dipahami dan menarik bagi orang lain yang menjadi lawan bicara.   
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Merajuk pada pernyataan di atas, ketika berkomunikasi dengan orang 

lain, anak tidak hanya dituntut untuk berkomunikasi dengan katakata yang 

dapat dipahami. Tetapi juga dapat membicarakan topik yang dapat 

dipahami dan menarik untuk orang lain yang menjadi lawan bicaranya. 

Awal mula terjadi interaksi sosial adalah adanya topik yang menarik dan  

mudah dipahami oleh lawan bicara.    

Mulai dari hal tersebut interaksi sosial akan mulai terjalin. Apabila topik 

yang dibicarakan tidak menarik dan tidak dipahami, maka anak ataupun 

lawan bicara mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi. Sehingga 

kemampuan interaksi anak akan ternganggu ataupun terhambat. Anak 

mendapatkan topik yang menarik, mudah dipahami oleh lawan bicara anak 

seharusnya berwawasan luas dan mengerti karakteristik lawan bicaranya.  

Menurut Indarti dalam buku Psikologi Anak (2007: 6) kemampuan 

anak untuk berinteraksi sosial dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain, 

interaksi dengan keluarga, perkembangan pikiran anak, munculnya rasa 

percaya diri anak, dan kebutuhan akan perhatian dan empati. Kesemuanya 

itu akan membentuk pola interaksi sosial anak dengan orang lain. 

Berdasarkan pendapat Indarti disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak adalah kesempatan anak 

untuk bergaul dengan berbagai lingkungan dan teman. Setelah kesempatan 

itu ada, maka muncul motivasi dan minat anak untuk bergaul dengan 

lingkungannya melalui rasa empati, percaya diri dan kebutuhan perhatian. 

Kesempatan yang ada akan mempengaruhi minat dan motivasi pada anak. 
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Kesempatan yang telah ada akan memberikan berbagai pengalaman untuk 

membantu anak membentuk pola interaksi sosial.   

Terbentuknya pola interaksi sosial akibat adanya komunikasi yang 

baik, aktivitas sosial yang tidak terlepas pada peran model. Orangtua 

ataupun pendidik hendaknya memilih model yang baik bagi anak. Tidak 

menutup kemungkinan model bagi anak adalah orangtua dan guru. 

Berbagai model yang diberikan kepada anak, anak memilih dari setiap 

sikap model yang ada untuk diterapkan saat berinteraksi dengan orang lain. 

Secara tidak sengaja kemampuan interaksi sosial anak akan meningkat. 

Namun orangtua, pengasuh juga memberikan kontrol pada interaksi yang 

terjadi pada anak.   

4. Bagian-bagian dari Interaksi Sosial.  

Pada awal kehidupannya, seorang anak bergantung pada orang lain 

dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Orang tua melatih usaha mandiri 

anak, mula-mula hal menolong kebutuhan anak itu sendiri dalam 

keperluan sehari-hari, misalnya makan, minum, buang air kecil dan 

besar, dan berpakaian. Kemampuan-kemampuan ini makin ditingkatkan 

sesuia dengan bertambahnya usia. Anak perlu berteman, luas pergaulan 

perlu dikembangkan pula, dan anak perlu diajarkan tentang aturanaturan 

disiplin, sopan santun, dan sebagainya agar tidak canggung dalam 

memasuki lingkungan baru. 

Susanto (2011: 148) mengatakan bahwa komunikasi merupakan 

syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu 
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adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku (pembicaraan, gerakan-

gerakan fisik atau sikap) dan perasaan-perasaan yang disampaikan.  

Thurstone mendefinisikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek 

negatifterhadap suatu objek psikologis (dalam Azwar, 2007). 

Berdasarkan pernyataan Soesanto maka dapat dinyatakan adanya 

kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak merupakan 

modal utama bagi anak dalam mengembangkan interaksi sosial anak. 

Terdapat dua bentuk komunikasi yaitu verbal dan non verbal. Anak 

berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya dituntut untuk 

berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami. 

Anak dapat membicarakan topik yang dapat dimengerti dan 

menarik untuk orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Apabila anak 

sudah memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik anak dapat belajar 

dari oranglain bagaimana harus bersikap. Anak seharusnya memiliki 

kemampuan menafsirkan berbagai macam perilaku untuk mengetahui 

bagaimana pola interaksi sosial diterapkan ketika dengan oranglain. 

Anak yang belum dapat menafsirkan perilaku oranglain akan mengalami 

kesulitan berinteraksi sosial dengan oranglain. Hambatan-hambatan 

tersebut dapat mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak sehingga 

berdampak pada perilaku anak yang antisosial. Hal ini merugikan anak 

karena kemampuan atau perkembangan lainnya juga dapat terhambat. 

Kemampuan berkomunikasi menurut buku panduan Program 

Pembelajaran Untuk Menstimulasi Keterampilan Sosial Anak Bagi 
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Pendidik Taman Kanak-Kanak (2009:3) terdiri dari beberapa hal yaitu: 

berbicara dengan baik dan sopan, menyampaiakan pesan dengan runtut, 

menceritakan kejadian yang dialami, bercerita di depan kelas, 

mendengarkan orang yang sedang berbicara, memanggil dan menyapa 

teman sebaya, dan mengambil pola pergiliran bicara. Berdasarkan 

kutipan tersebut maka dapat dinyatakan komunikasi dua arah merupakan 

sarana anak belajar untuk berinteraksi dengan orang dewasa maupun 

dengan teman sebaya selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan 

berteman dan berinteraksi dengan teman sebaya secara positif. 

Kemampuan berkomunikasi seperti yang telah disebutkan di atas 

dapat dinyatakan bahwa komunikasi memiliki aturan atau pedoman yang 

digunakan untuk mendapat respon positif. Kemampuan berkomunikasi 

tersebut menekankan bahwa saat terjadi komunikasi yang baik maka 

lawan bicara dapat membeikan respon. Respon tersebut menjadi faktor 

yang mempengaruhi interaksi selanjutnya. Ketika anak menceritakan hal 

yang menarik kepada temannya tetapi anak tidak dapat menceritakan 

dengan runtut atau berbicara sopan, respon lawan bicara seperti yang 

tidak diharapkan oleh anak tersebut. Hal ini merugikan bagi anak karena 

kemampuan berkomunikasi buruk akan menghambat keterampilan sosial 

selanjutnya. 

Indikator keterampilan berkomunikasi pada anak sebagai inti dari 

kemampuan interakasi sosial menurut buku panduan Program 

Pembelajaran Untuk Menstimulasi Keterampilan Sosial Anak Bagi 
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Pendidik Taman Kanak-Kanak (2009:32) adalah : anak menyapa teman 

apabila bertemu, anak dapat berkomunikasi dengan temannya dalam 

kegiatan pembelajaran, anak mengucapkan tolong apabila meminta 

bantuan, anak mendengarkan penjelasan pendidik, anak bertanya pada 

pendidik dalam kegaitan pembelajaran, anak mendengarkan orang yang 

sedang berbicara, anak dapat menceritakan apa yang anak rasakan. 

Berdasarkan hal tersebut maka keterampilan berkomunikasi yang 

baik menjadi faktor pendorong bagi keterampilan interaksi sosial anak. 

Keterampilan berkomunikasi dapat distimulus melalui kebiasan sehari-

hari secara konsisten oleh orang-orang di sekitar anak. Keterampilan 

berkomunikasi dapat dicontohkan oleh model yang baik di lingkungan 

sekitar anak. Hal ini perlu kerjasama semua pihak agar apa yang 

diharapkan dapat terwujud. Keterampilan berkomunikasi merupakan 

bagian utama kemampuan interaksi sosial. Interaksi sosial tidak akan 

terjadi apabila tidak ada komunikasi. Interaksi sosial yang baik bermula 

dari komunikasi yang baik sehingga kemampuan ineteraksi sosial anak 

akan terfasilitasi dengan baik. 

Bagian dari keterampilan sosial menurut Kelly (1982: 51) 

adalah :  

a. Komponen yang membentuk keterampilan bercakap-cakap yang terdiri  

dari :  

1) Kemampuan dalam menunjukkan kontak mata ketika sedang 

bercakap-cakap dengan lawan bicara.  
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2) Kemampuan menunjukkan sikap yang tepat ketika diajak berbicara atau 

dengan kata lain dapat menampilkan gesture, mimik wajah yang sesuai 

serta dapat berbicara dengan intonasi yang tepat.  

3) Kemampuan menyampaikan pertanyaan kepada lawan bicara, untuk 

memperoleh suatu informasi dari pertanyaannya.  

Contohnya : “ Apakah sepedamu baru?”  

4) Kemampuan menyampaikan pesan atau sebuah informasi kepada lawan 

bicara. Contohnya : “Aku suka bermain sepeda bersama ayahku”.  

 

b.  Komponen yang membentuk kemampuan untuk mengawali  interaksi yang 

terdiri dari:   

1) Kemampuan untuk menunjukkan kontak mata ketika diajak  

berbicara.  

2) Kemampuan untuk menunjukkan sikap yang tepat ketika berbicara.  

3) Kemampuan dalam mengajukan pertanyaan dalam mengawali sebuah 

percakapan.  

4) Kemampuan untuk memberikan komentar atau tanggapan terhadap 

pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan oleh lawan bicara.  

5) Kemampuan untuk memberikan komentar, pernyataan maupun pertanyaan 

yang menunjukkan ketertarikan atas topik yang sedang dibicarakan oleh 

lawan bicara, atau dengan kata lain aktif dalam membangun percakapan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian-

bagian dari interaksi sosial terdiri dari kemampuan berkomunikasi, 
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kemampuan mengawali sebuah interaksi, serta kemampuan dalam 

membangun interaksi atau komunikasi. Membina hubungan dengan anak 

lain ada beberapa pendekatan dengan anak lain yang dapat dilaksanakan 

atau tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan keterampilan bergaul, 

membina hubungan, memecahakan masalah pertentangan dengan anak lain. 

Dalam membina hubungan dalam kelompok anak belajar untuk dapat 

berperan serta, dan meningkatkan hubungan kelompok, meningkatakan 

hubungan antarpribadi, mengenal identitas kelompok, dan bekerja dalam 

kelompok. 

Anak mengembangkan kemampuan interaksi sosialnya melaluli 

bagian-bagian interaksi sosial tersebut. Anak melalui tahap demi tahap agar 

mendapatkan salah satu bagian-bagian interaksi. Anak akan mengalami 

kesulitan berinteraksi jika salah satu bagian interaksi sosial tidak terpenuhi. 

Anak mendapatkan berbagai keterampilan hidup(life skill) melalui bagian-

bagian interaksi sosial. Anak menyelesaikan masalah secara mandiri juga 

menggunakan berbagai bagian interaksi sosial yang telah dia pelajari. 

Keterampilan sosial yang perlu dipelajari anak di Taman Kanak- 

Kanak menurut Gordon & Browne dalam Moeslichatoen (2004:21) yaitu 

membina hubungan orang dewasa, yaitu anak mendapat kesempatan tinggal 

di sekolah bersama anak lain untuk menanggapi hubungan antarpribadi 

dengan anak secara memuasakan. Berdasarkan kutipan tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa kesempatan berinteraksi dengan teman sebaya akan 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak. Kesempatan anak 
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menanggapi hubungan dengan teman sebayanya akan menambah atau 

meningkatkan kemampuan interaksi lebih cepat daripada yang menjadi 

model orangtua atau pendidik. Anak bermain bersama teman sebayanya di 

sekolah anak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang yang memiliki 

latar belakang berbeda dengannya.   

Anak juga belajar bagian interaksi sosial dengan kelompok. Anak 

seharusnya menerima perbedaan, meminimalisisr kegoisannya agar dapat 

diterima oleh kelompok atau teman sebaya. Anak belajar bagaimana 

berinteraksi ataupun berkomunikasi yang baik dan diterima oleh kelompok. 

Teman sebaya atau teman yang ada di sekolah mengajarkan serta bertukar 

pendapat sehingga anak mendapatkan topic pembicaraan yang menarik. 

Dengan demikian anak akan mendapatkan hal baru yang dapat 

meningkatkan kemampuan interaksi sosialnya.  

5. Interaksi Sosial Anak dengan Teman Sebaya.  

Kita berbicara masalah sosial emosional, ada dua hal yang terlibat, 

yaitu hubungan sosial dan perkembangan emosi. Hubungan sosial 

menyangkut hubungan anak dengan orang lain di sekitarnya, termasuk 

orangtua, teman sebaya, saudara kandung ataupun orang dewasa lainnya. 

Anak perlu memiliki hubungan sosial yang luas sehingga mudah 

menyesuaikan diri. Kita dapat memberikan stimulus perkembangan 

interaksi sosial pada anak salah satunya dengan cara meningkatkan 

frekuensi bermain dengan teman sebaya. Interaksi anak dengan teman 
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sebaya dapat mengurangi sifat egosentris anak, serta memahami berbagai 

aturan sosial. 

Anak-anak usia dini ini biasanya mudah bersosialisasi dengan orang 

sekitarnya. Umumnya anak usia ini memiliki satu atau dua sahabat, tetapi 

sahabat ini mudah berganti. Mereka umumnya mudah dan cepat 

menyesuaikan diri secara sosial. Sahabat yang dipilih biasanya yang 

memiliki jenis kelamin yang sama, kemudian berkembang kepada jenis 

kelamin yang berbeda. Kelompok bermain anak usia ini cenderung kecil 

dan tidak terorganisasi secara baik, oleh karena itu kelompok ini cepat 

berganti. Hal ini merupakan bagian bentuk interaksi anak kepada 

temannya. 

Menurut Chen (2009) Perbedaan lintas-budaya yang ada tidak hanya 

dalam keterlibatan sosial secara keseluruhan, tetapi juga dalam kualitas 

interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi teman sebaya yang bervariasi 

lintas budaya adalah aktivitas sosial dramatis dalam bermain anak-anak. 

Anak-anak Barat cenderung untuk terlibat dalam perilaku sosial yang 

lebih dramatis daripada anak-anak di banyak lainnya, terutama kelompok 

berorientasi, budaya. Farver, Kim dan Lee menemukan bahwa Korea anak 

prasekolah Amerika ditampilkan kurang sosial dan berpura-pura bermain 

daripada anak-anak Anglo - Amerika.  

Selain itu, ketika anak-anak Korea terlibat dalam bermain pura-pura, 

itu berisi lebih sehari-hari dan peran keluarga kegiatan dan tema kurang 

fantastis (misalnya, tindakan yang terkait dengan legenda atau dongeng 
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karakter cerita yang tidak ada). Gosso Lima , Morais dan Otta 

menemukan bahwa anak-anak pedesaan di Brasil ditampilkan kurang 

berpura-pura atau perilaku sosial dramatis daripada anak-anak perkotaan. 

Selain itu, kegiatan sosial yang dramatis anak-anak perkotaan yang 

terlibat karakter lebih fantastis atau tema daripada anak-anak pedesaan. 

Karakter umum di pura-pura bermain anak-anak pantai adalah hewan 

domestik (anjing dan kuda), yang menurut Gosso, disebabkan oleh kontak 

sering anak-anak ini dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

Hubungan antara anak dengan teman sebaya merupakan bagian dari 

interaksi sosial yang  dilakukan anak dengan lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakatnya. Bonner dalam Syaodih (2005: 43) 

merumuskan interaksi sosial sebagai hubungan antara dua atau lebih 

individu di mana perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, 

atau memperbaiki perilaku individu yang lain atau sebaliknya. 

Berdasarkan rumusan tersebut, terlihat bahwa dalam interaksi sosial 

terjadi hubungan timbal balik antara  individu yang satu dengan individu 

lainnya.  Hubungan timbal balik antarindividu akan mempengaruhi 

bagaimana mereka berinteraksi sosial dengan oranglain. 

Hal tersebut juga mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak. 

Anak akan memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik jika orang-

orang di sekitar memberikan kesempatan serta model yang baik. Inteaksi 

sosial yang berlangsung baik akan memberikan keuntungan serta 

pengetahuan yang lebih banyak bagi anak. Teman sebaya secara tidak 
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langsung menjadi model bagi anak dalam mengembangkan kemampuan 

interaksi sosial. Teman sebaya akan bertukar kemampuan interaksi sosial 

yang secara tidak sengaja mempengaruhi pola atau kemampuan interaksi 

sosial yang telah dimiliki anak. 

Teman sebaya menurut Havighurst (Havighurst 1978:45) dipandang 

sebagai suatu “kumpulan orang yang kurang lebih berusia sama yang 

berpikir dan bertindak bersama-sama”. Berdasarkan pendapat tersebut, 

peneliti berpendapat bahwa pada usia sekolah, anak-anak mulai keluar 

dari lingkungan keluarga dan memasuki dunia teman sebaya. Peristiwa ini 

merupakan perubahan situasi dari suasana emosional yang aman serta hal 

ini memiliki hubungan yang erat dengan ibu dan anggota keluarga lainnya 

ke kehidupan dunia baru.   

Dunia baru yang dimasuki anak, ia harus pandai menempatkan diri 

di antara teman sebaya yang akan berlomba menarik perhatian pendidik. 

Anak-anak hendaknya belajar memperoleh kepuasan yang lebih banyak 

dari kehidupan sosial bersama teman sebayanya. Melalui kehidupan sosial 

teman sebaya, anak belajar memberi dan menerima. Anak belajar 

berteman dan bekerja, maka hal tersebut dapat mengembangkan 

kepribadian sosial anak. Pada saat anak berinteraksi dengan teman sebaya, 

anak akan memilih anak lain yang usianya hampir sama. Anak 

berinteraksi dengan teman sebaya lainnya, anak dituntut untuk dapat 

menerima teman sebayanya.  
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Ketika anak menerima teman sebayanya anak harus mampu 

menerima persamaan usia, menunjukkan minat terhadap permainan, dapat 

menerima teman lain dari kelompok yang lain, dapat menerima jenis 

kelamin lain, dapat menerima keadaan fisik anak yang lain, mandiri atau 

dapat lepas dari orang tua atau orang dewasa lain, serta dapat menerima 

kelas sosial yang berbeda. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi 

perkembangan kelompok sosial ini adanya kepemimpinan sebaya (peer 

leadership). Dalam kelompok sosial ini seorang anak dianggap mampu 

memimpin apabila memiliki karakteristik-karakteristik kemampuan 

(intelektual) lebih, memiliki kemampuan berkuasa (uthoritarian) dan 

kemampuan mengendalikan (assertive) teman yang lain.  

Vygotsky (Berk, L.E., & Winsler, A., 1995) menekankan 

pentingnya konteks sosial dalam proses belajar anak. Pengalaman 

interaksi sosial ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir anak. Lebih lanjut, bahkan ia menjelaskan bahwa bentukbentuk 

aktivitas mental yang tinggi diperoleh dari konteks sosial dan budaya 

tempat anak berinteraksi dengan teman-temannya atau orang lain. 

Merujuk pentingnya peran konteks sosial ini, Vgotsky menyarankan untuk 

memahami perkembangan anak, kita dituntut untuk memahami relasi-

relasi sosial yang terjadi pada lingkungan tempat anak itu bergaul. 

Berdasarkan pendapat Vygotsky maka dapat dinyatakan proses 

pembelajaran dalam teman sebaya merupakan proses pembelajaran 

kepribadian sosial yang sesungguhnya. Anak-anak belajar cara-cara 
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mendekati orang asing, malu-malu atau berani, menjauhkan diri atau 

bersahabat. Ia belajar bagaimana memperlakukan teman-temannya, ia 

belajar apa yang disebut dengan bermain jujur. Seseorang yang telah 

mempelajari kebiasaan-kebiasaan sosial tersebut, cenderung akan 

melanjutkannya dalam seluruh kehidupannya. 

Pengalaman anak berinteraksi sosial dengan anak lain dan bahkan 

dengan orang dewasa tidak saja memfasilitasi keterampilan anak dalam 

berkomunikasi dan sosialnya, tetapi juga turut mengembangkan 

aspekaspek perkembangan lainnya, seperti perkembangan kognisi, emosi 

dan moralnya. Pergaulan sosial ini merupakan pengalaman hidup yang 

kaya dan alami bagi anak sehingga dapat mendorong segenap aspek 

perkembangan anak secara lebih terintegrasi dan menyeluruh. Melalui 

interaksi sosial, anak dapat berlatih mengekspresikan emosinya dan 

menguji perilaku-perilaku moralnya secara tepat. Begitu pula pengenalan 

anak terhadap pola pikir orang lain dapat memperkaya pengalaman 

kognisinya.    

B. Metode Time token  

1. Pengertian Metode Time token  

Pendidik harus mengingat bahwa dalam menetapkan metode 

seharusnya memperhatikan kondisi, motivasi, minat anak. Pada saat ini 

metode pembelajaran telah berkembang menjadi berbagai metode  baru. 

Metode time token merupakan bagian dari metode cooperative learning. 

Kita ketahui metode cooperative learning adalah metode yang dirancang 
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untuk mengajarkan kecakapan akademik (academik skill), sekaligus 

keterampilan sosial (social skill) termasuk interpersonal skill. Menurut 

Howes and Ricthie (2000) mengememukakan kesuksesan cooperative 

learning, kelas yang membutuhkan tempat aman untuk semua siswa, anak-

anak membutuhkan kemajuan keterampilan sosial melalui aktifitas, serta 

anak-anak membutuhkan sebuah hubungan kerjasama dan kepercayaan 

dengan pendidik mereka.  

Cooperative learning dalam Slavin (2005: 4-8) merujuk pada berbagai 

macam model pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat prestasi, jenis 

kelamin, dan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu satu 

sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam kelas kooperatif, 

para siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan 

berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu 

dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Cooperative 

learning lebih dari sekedar belajar kelompok karena dalam model 

pembelajaran ini harus ada struktur dorongan dan tugas yang bersifat 

kooperatif sehingga memungkinkan terjadi interaksi secara terbuka dan 

hubunganhubungan yang bersifat interdependensi efektif antara anggota 

kelompok.   

Metode Time token adalah salah satu metode cooperative learning 

yang diperkenlakan oleh Arrends pada tahun 1998. Metode ini merupakan 

salah satu jenis strategi pembelajaran aktif yang dapat diterapkan pada 
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pembelajaran di kelas (Isjoni 2009:54). Pembelajaran aktif di kelas harus 

menciptakan suasana yang menyenangkan yang mampu memacu keaktifan 

siswa.  

Menurut Suprijono (2011: x) pembelajaran aktif merupakan proses 

belajar yang menumbuhkan dinamika belajar bagi peserta didik. Dinamika 

untuk mengartikulasikan dunia ide yang mereka miliki dan mengkonfrontir 

ide itu dengan dunia realitas yang dihadapinya. Berdasarkan pendapat 

Suprijono maka peneliti menyimpulkan bahwa metode Time token 

merupakan metode yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok 

diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan konstribusi dalam 

menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta 

pemikiran anggota lain. Model ini memiliki struktur pengajaran yang sangat 

cocok digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, serta untuk 

menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama sekali.  

Salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan meningkatkkan 

perolehan hasil akademik adalah cooperative learning time token. Metode 

time token sebagai alternatif untuk mengajarkan keterampilan sosial yang 

bertujuan menghindari siswa mendominasi atau siswa diam serta 

mengehndaki siswa saling membantu dalam kelompok kecil dan lebih 

dirincikan oleh penghargaan kooperatif daripada individu. Time token 

merupakan tipe dari pendekatan structural dari beberapa model 

pembelajaran kooperatif, untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam 
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menelaah materi yang tecakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Isjoni 2009:59).  

2. Tujuan Metode Time token  

Model pembelajaran kooperatif Time token Arends yang dikemukakan 

Arends (2008: 29), bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi 

mendapatkan kesempatan untuk memberikan konstribusinya dan 

mendengarkan pandangan serta pemikir-an anggota lain. Berdasarkan 

pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahaw tujuan dalam 

pembelajaran kooperatif  time token adalah menumbuhkan keterampilan 

berpartisipasi. Sebagian siswa mendominasi kelompok, sebagian lainnya 

mungkin tidak mau atau tidak mampu berpartisipasi. Kadang-kadang siswa 

menghindari erja kelompok karena pemalu. Sering kali siswa-siswa pemalu 

sangat cerdas, dan mereka mungkin bekerja dengan baik sendirian atau 

dengan seorang teman. Namun mereka cukup sulit untuk berpartisipasi dalam 

kelompok. Siswa yang ditolak mungkin juga memiliki kesulitan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.  

Di sisi lain, ada juga anak-anak normal memilih bekerja sendiri dan 

menolak untuk berpartisipasi dalam kelompok kooperatif. Memastikan 

bahwa siswa-siswa pemalu atau ditolak ikut masuk ke dalam kelompok 

bersama siswa-siswa yang memiliki keterampilan sosial yang baik adalah 

salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk melibatkan mereka. 

Menstrukturisasikan interdependensi tugas, yang dideskripsikan sebelumnya, 

adalah cara lain untuk mengurangi kemungkinan siswa yang ingin bekerja 
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sendiri. Menggunakan lembar perencanaan yang mendaftar berbagai tugas 

kelompok lengkap dengan nama siswa-siswa yang bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas- tugas adalah  cara ketiga untuk mengajarkan dan 

memastikan partisipasi yang seimbang diantara anggota- anggota kelompok. 

Merujuk pada pernytaan tersebut maka metode time token mampu 

mengkontrol kemampuan interaksi sosial anak pada waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

Menurut Akhtar (2012) Peningkatan terjadinya dan keragaman kontak 

verbal di mana peserta didik berpartisipasi adalah tujuan penting dari setiap 

pelatihan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pencapaian bahasa kedua. 

Pendekatan guru fronted sering berakhir siswa menghindari dari memiliki 

interaksi yang nyata dengan guru dan sesama siswa karena guru memulai dan 

mengendalikan interaksi . Pembelajaran kolaboratif meningkatkan interaksi 

dan respon dengan meningkatkan jumlah peluang yang tersedia untuk 

ekspresi verbal, menawarkan kesempatan untuk berbagai macam fungsi 

komunikatif dari yang ditemukan di ruang kelas guru fronted.  

Penelitian di Arab tentang kerjasama dan interaksi di antara siswa, efek 

pembelajaran kooperatif terhadap prestasi ilmu pengetahuan umum siswa 

kelas 9. Dalam percobaan waktu dua minggu, ia menemukan atas dasar 

pretest dan posttest skor yang pembelajaran kooperatif memiliki efek yang 

lebih positif terhadap prestasi umum sains siswa dibandingkan dengan 

metode biasa mengajar ilmu pengetahuan umum.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhtar menunjukan 

bahwa cooperative learning khususnya metode time token mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Metode time token membantu siswa 

dengan adanya interaksi sosial yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa 

kemampuan interaksi sosial anak adalah penting. Anak yang belum memiliki 

kemampuan interaksi sosial yang baik akan mengalami kesulitan ketika 

menerima ataupun memberikan informasi. 

Perlu adanya kerjasama untuk mencapai keterampilan interaksi sosial 

yang baik pada anak. Anak akan lebih mudah memahami konsep dengan 

belajar kelompok daripada belajar secara individu. Hal ini juga membuat 

belajar menarik, menyenangkan, sehingga interaksi antarsiswa meningkatkan. 

Metode time token mengajarkan tanggung jawab pekerjaan, berkomitmen 

untuk keberhasilan setiap anggota dan kelompok mereka. 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif time token adalah model pembelajaran kooperatif yang menuntut 

partisipasi siswa dalam kelompok untuk berbicara (mengeluarkan ide/ 

gagasannya) dengan diberi kupon berbicara sehingga semua siswa harus 

berbicara, maka dari itu siswa tidak ada yang mendominasi dalam 

pelaksanaan diskusi. Metode time token diharapakan mampu untuk 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Karena metode ini mampu 

meningkatkan keterampilan berbicara yang merupakan bagian dari interaksi 

sosial anak dengan diberi kupon bicara. Secara tidak sengaja, anak 
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bertanggung jawab pada masing-masing kupon yang telah diberikan oleh 

guru. 

Keterampilan berbicara yang baik akan mempengaruhi bagianbagian 

interaksi sosial sehingga kemampuan interaksi sosial anak dapat meningkat. 

Metode Time token mampu mengatasi masalah interaksi yang ada dalam 

kegiatan pembelajaran. Masalah-masalah tersebut bisa terselesaikan karena 

strategi ini mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, kooperatif, 

kompetitif, dan kolaboratif.    

3. Perbedaan Metode Time Token dan Metode Pembelajaran 

konvensional.  

Masing-masing metode pembelajaran memiliki karakteristik yang 

mempengaruhi pelaksanaannya. Metode pembelajaran konvensional guru 

sering menyampaikan informasi secara langsung kepada siswa dengan 

mengikuti urutan materi secara runtut. Siswa menjadi objek bukan subjek 

pendidikan sedangkan guru bersifat otoriter.  Tabel 1 menyajikan tentang 

perbedaan metode cooperative learning dengan pembelajaran konvensional 

(killen 1996: 89).  

Metode cooperative learning  Metode pembelajaran konvensional  

Terdapat saling 

ketergantungan positif, saling 

membantu dan saling 

memberi motivasi sehingga 

ada interaksi promotif 

Guru sering membiarkan siswa yang 

mendominasi kelompok   
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Terdapat akuntabilitas 

individual yang mengukur 

penguasaan materi  pada tiap 

kelompok, dan kelompok 

diberi umpan balik sehingga 

dapat saling mengetahui siapa 

yang memerlukan bantuan 

dan siapa yang memberikan 

bantuan.  

Akuntabilitas  individual sering 

mengabaikan  tugas-tugas sehingga 

tugas dikerjakan oleh salah satu 

anggota kelompok.  

Kelompok belajar heterogen.   Kelompok belajar homogen.  

Pemimpin kelompok dipilih 

secara demokratis agar setiap 

anggota kelompok memiliki 

pengalaman sebagai 

pemimpin.  

Pemimpin kelompok lebih sering 

dipilih oleh pendidik.  

Kemampuan interaksi sosial 

yang diperlukan kerjasama 

antarindividu.  

Keterampilan sosial sering tidak 

secara langsung diajarkan.   

 

Berdasarkan perbedaan metode pembelajaran konvensional dan 

metode cooperative learning tersebut maka peneliti menjabarkan 

perbedaaan metode time token dengan metode pembelajaran konvensional 

sebagai berikut: Table 2 perbedaan metode time token dengan metode 

pembelajaran konvensional.  
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Metode Time Token Metode Pembelajaran 

konvensional 

Interpedensi positif dengan prosedur-   

prosedur yang terstruktur jelas.  
Tidak ada interpedensi positif .  

Akuntabilitas individu atas pembagian 
kerja kelompok.  

Tidak ada akuntabilitas atas 
pembagina kerja kelompok.  

Relatif menekankan kelompok yang 

terdiri dari siswa dengan level 

kemampuan yang berbeda.  

Cenderung menekankan 

kelompok yang terdiri dari siswa 

dengan level kemampuan yang 

setara.  

Saling  berbagi  peran kepemimpinan.  Jarang menunjukkan pemimpin 

kelompok.  

Masing-masing anggota saling 

menshare tugas pembelajaran dengan 

anggota yang lain.  

Masing-masing anggota jarang 

yang membantu anggotanya yang 

lain untuk belajar.  

Bertujuan memaksimalkan pembelajaran 

setiap anggota kelompok.  

Fokus hanya untuk 

menyelesaikan tugas.  

Menjaga relasi kerja sama yang baik.  Acap kali mengabaikan relasi 

kerja sama yang baik.  

Mengajarkan keterampilan bekerja sama 

yang efektif.  

Menganggap semua siswa bisa 

bekerja sama dengan baik.  

Observasi guru pada kualitas teamwork  

siswa.  

Jarang ada observasi dari guru.  

Merancang prosedur-prosedur yang jelas 

dan mengalokasikan waktu yang 

memadai untuk pemrosesan kelompok.  

Jarang merancang prosedur dan 

mengalokasikan waktu untuk 

pemrosesan kelompok  

 

4.  Unsur-Unsur dalam Metode Time Token  

Roger dan David (Suprijono, 2009: 58) mengatakan bahwa tidak 

semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk 
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mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah sebagai berikut.   

a) Positive interdependence (saling ketergantungan positif)  

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 

dua pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok 

secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut.   

b) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan)   

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah membentuk 

semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat. Tanggungjawab 

perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat 

oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah mengikuti kelompok belajar 

bersama, anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama.   

c) Face to face promotive interaction (interaksi promotif)   

Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling  ketergantungan 

positif. Ciri–ciri interaksi promotif adalah saling membantu secara efektif 

dan efisien, saling memberikan informasi dan sarana yang diperlukan, 

memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien, saling 

mengingatkan, saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan 

argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah 

yang dihadapi, saling percaya, dan saling memotivasi untuk memperoleh 

keberhasilan bersama.   
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d) Interpersonal skill (komunikasi antaranggota)   

Pendidik untuk mengkoordinasikan kegiatan siswa dalam mencapai 

tujuan, siswa harus saling mengenal, percaya, mampu berkomunikasi 

secara akurat dan tidak berambisius, saling menerima, mendukung,serta 

mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.   

e) Group processing (pemrosesan kelompok)   

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan 

kegiatan dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang 

sangat membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan 

kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan 

kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. 

Ada dua tingkat pemrosesan yaitu kelompok kecil dan kelas secara 

keseluruhan.   

5. Langkah-Langkah Metode Time Token.  

Menurut Yuanita (2010), pada metode Time token siswa dilatih 

dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, 

dan tanggung jawab. Kegiatan pembelajaran dengan metode Time token 

diciptakan dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling 

membantu mengkonstruksi konsep atau menyelesaikan persoalan 

dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. 

Pendidik memberikan setiap siswa kupon berbicara dengan waktu 30 

detik, dan setiap siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu keadaan. Bila 
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telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa diserahkan pada 

pendidik. Siswa yang sudah tidak memegang kupon tidak boleh bicara 

lagi dan siswa yang lain yang masih memegang kupon harus bicara 

sampai kuponnya habis. Semua siswa memiliki hak bicara yang sama 

sampai semua siswa berbicara (berpendapat). Pendidik dan siswa 

membuat kesimpulan hasil diskusi. Berdasarkan pemamparan di atas 

langkah metode time token dapat diterapkan sebagai berikut :  

a. Pendidik menjelaskan suatu konsep materi. 

b. Pendidik membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri 

dari 2 atau 3 anak. 

c. Pendidik memberikan kupon pada masing-masing anak.  

d. Pendidik memberikan pertanyaan pada masing-masing kelompok. 

e. Setiap anak menjawab pada waktu yang telah ditentukan anak 

memberikan kupon kepada pendidik.  

f. Anak yang kuponnya belum habis boleh menajawab pertanyaan 

pendidik sampai kuponnya habis. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Suprijono (2011: 133), metode 

Time token dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi.  

b. Tiap siswa diberi sejumlah kupon dengan waktu 30 detik.  

c. Tiap siswa diberi nilai sesuai waktu yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi yang ia dapat. Siswa akan mendapat 

giliran sesuai undian.  
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d. Bila telah selesai kupon diserahkan kepada pendidik.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan langkah-langkah Metode 

Time token untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak adalah 

sebagai berikut:  

a. Siswa  mendengarkan informasi yang disampaikan  oleh pendidik.  

b. Siswa dikondisikan untuk melaksanakan diskusi kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 4siswa.  

c. Siswa akan mendapatkan kupon undian dengan waktu sekitar 30 detik.  

d. Siswa yang mendapatkan giliran menyampaikan hasil yang ia simak 

kepada anggota kelompoknya sesuai perintah atau tergantung yang 

mendapat undian tentang apa.  

e. Kupon diserahkan kepada pendidik agar siswa tersebut tidak mendapat 

giliran lagi.  

  

6. Prinsip Metode Time token  

Prinsip metode time token sama dengan prinsip dasar model pembelajaran 

kooperatif. Prinsip dasar model pembelajaran kooperatif(Isjoni: 2009):  

a. setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dikerjakan dalam kelompoknya.  

b. setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota 

kelompok mempunyai tujuan yang sama.  

c. setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung jawab 

yang sama di antara anggota kelompoknya.  
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d. setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai evaluasi.  

e. setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan membutuhkan 

keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya.  

f. setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta mempertanggung jawabkan 

secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

prinsip metode time token adalah siswa bertanggung jawab pada anggota 

kelompok, kupon bicara yang telah dibagikan. Kupon yang diberikan 

merupakan sarana untuk evaluasi materi siswa. Siswa dapat  berdiskusi 

dengan anggota kelompok untuk menjawab, tetapi evaluasi dilakukan 

secara individual. Apabila ada kupon  anggota kelompok sudah habis 

maka dia memberi kesempatan pada anggota kelompok lain untuk 

menjawab pertanyaan dari pendidik. 

Hal ini menunjukan perlu adanya bentuk kerjasama antarindividu 

dalam kelompok tersebut. Kerjasama tidak akan terjadi apabila interaksi 

sosial di dalam kelompok tersebut tidak terjalin dengan baik. Sehingga 

metode time token dapat memupuk rasa kerjasama dengan adanya 

interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.   

 

7. Kelebihan dan Kekurangan Metode Time token  

Setiap metode pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan dan kelemahan tersebut juga terdapat pada salah satu metode 

cooperative learning yaitu metode time token.  
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a. Kelebihan metode Time token adalah:  

1) Mendorong  siswa  untuk  meningkatkan inisiatif dan  

partisipasinya.  

2) Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali  

3) Siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

4) Meningkatkan kemampuan siswa  dalam berkomunikasi (aspek 

berbicara).  

5) Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.  

6) Menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, 

berbagi, memberikan masukan dan keterbukaan terhadap kritik.  

7) Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain.  

8) Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama 

terhadap permasalahan yang ditemui.  

9) Tidak memerlukan banyak media pembelajaran.  

b. Kekurangan dari metode Time token adalah:  

1) Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak.  

2) Memerlukan banyak waktu untuk persiapan dan dalam proses 

pembelajaran, karena semua siswa harus berbicara satu persatu 

sesuai jumlah kupon yang dimilikinya.  

3) Siswa yang memiliki banyak pendapat akan sulit mengutarakan 

pendapatnya karena waktu yang diberikan terbatas.  
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C. Implementasi Metode Time token Dalam Peningkatan kemampuan 

Interaksi Sosial Anak  

Kita mengajari anak langkah-langkah yang tepat untuk bertindak 

melalui intruksi yang spsesifik dan melalui modelling perilaku-perilaku 

yang diharapkan. Intruksi-intruksi tersebut akan menjadi efektif lagi ketika 

meminta mereka mempraktikan keterampilan-keterampilan sosial baru yang 

mereka pelajari dan memberikan mereka contoh yang konkret atas perfoma 

mereka. Anak-anak telah memiliki pemahaman bahwa perilaku yang 

mengakibatkan gangguan fisik atau psikolog adalah salah.  

Pada usia 4-6 tahun anak memahami bahwa tindakan membahayakan 

orang lain adalah tindakan yang salah, terlepas dari apa yang mungkin 

dikatakan oleh figure-figur yang berwenang kepada mereka, dan terlepas 

dari konsekuensi yang mengikuti tindakan oleh tindakan tersebut 

(Huda:2011:92). Hal tersebut membuktikan bahwa anak belajar melalui 

model agar dapat diterima di lingkungannya. 

Menurut Ashman (Vaughan 1996: 125) mengenalkan pembelajaran 

kooperatif ke lingkungan kelas yang berkarakteristik ketiadaan sikap 

hormat, ketidakadilan, dan tidak ada toleransi pada anak usia 5-7 tahun. Dia 

mengemukakan bahwa hasil pembelajaran cooperative learning lebih 

banyak kerjasama, berkurangnya sikap kompetitif, meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi,  toleransi dan rasa hormat terhadap satu sama 

lain lebih baik, meningkatkan rasa percaya diri, serta kelas lebih positif dan 

produktif. Dalam pembelajaran cooperative learning  terdapat berbagai 
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macam metode diantaranya adalah Time token. Time token dapat 

meningkatkan rasa percaya diri anak  sehingga interaksi sosial anak di kelas 

lebih positif atau produktif.  

Hasil Belajar akademik merupakan tujuan pembelajaran yang paling 

penting. Namun pada kenyataannya siswa perlu dibekali dengan 

keterampilan sosial yang mendukung perannya dalam masyarakat. Adapun 

prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kooperatif (Isjoni: 2009) 

adalah sebagai berikut:  

a. Saling ketergantungan positif  

Dalam pembelajaran kooperatif, pendidik menciptakan suasana 

yang mendorong agar siswa saling membutuhkan. Hubungan yang 

saling membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling 

ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif yakni adanya 

anggota kelompok menyadari pentingnya kerjasama dalam mencapai 

tujuan dan menuntut adanya interaksi yang memungkinkan sesama 

siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang 

optimal.  

b. Interaksi tatap muka  

Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat 

saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak 

hanya dengan pendidik, tetapi juga dengan siswa. Interaksi semacam itu 

memungkinkan para siswa dapat saling menjadi sumber belajar sehingga 



  

 

62 

sumber belajar lebih bermotivasi. Interaksi semacam itu sangat penting 

karena ada siswa yang merasa lebih mudah belajar dari sesamanya.  

c. Akuntabilitas individual  

Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar 

kelompok. Setiap anggota kelompok harus belajar dan aktif memberikan 

kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok. Meskipun demikian, 

penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran secara individual tersebut selanjutnya disampaikan oleh 

pendidik kepada kelompoknya yang memerlukan bantuan dan siapa 

anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan. Nilai kelompok 

didasarkan atas rata-rata hasil belajar semua anggotanya, karena itu tiap 

anggota kelompok harus memberikan partisispasi demi kemajuan 

kelompok secara individual. Inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas 

individual.  

d. Keterampilan menjalin hubungan antarpribadi  

Dalam pembelajaran kooperatif keterampilan sosial seperti 

bekerjasama, membantu teman, tenggang rasa, sikap sopan terhadap 

teman, mengkritik ide dan bukan mengkritik teman, berani 

mempertahankan, pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, 

dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan 

antarpribadi tidak hanya memperoleh teguran dari pendidik tetapi juga 

dari semua siswa.  
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Berdasarkan pemaparan di atas prinsip-pinsip tersebut berkaitan satu 

sama lain agar terjadi pembelajaran kooperatif yang dapat menghasilkan 

keterampilan interaksi sosial anak. Pembelajaran kooperatif menekankan 

bagaimana anak dapat bekerjasama dengan teman-teman yang lainnya. 

Kerjasama akan timbul melalui hubungan antarpribadi yang baik.  Sikap 

sopan terhadap teman, menghargai pendapat teman, tenggang rasa, tidak 

mendominasi orang lain merupakan beberapa contoh keterampilan sosial 

untuk menjalin hubungan antarpribadi yang baik. Interaksi tatap muka akan 

terjadi saat anak melakukan diskusi ataupun bekerjasama untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. Adanya kerjasama yang baik dalam 

menyelesaikan masalah yang ada akan berdampak pada keterampilan sosial 

yang ada.   

Menurut Ayu (2010) dalam skripsinya yang berjudul Keefektifan 

Strategi Time token Arends Terhadap Kemampuan Menyimak Laporan 

Perjalanan   Pada Siswa Kelas VIII SMP N 1 Wonosari Gunungkidul 

keterampilan  berbicara anak dapat distimulus dengan metode yang 

memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan yang 

bervariasi serta anak dapat berinteraksi dengan anak lainnya sehingga 

motivasi anak dalam pembelajaran berbicara mengalami perubahan ke arah 

yang lebih baik. Berdasarakan penelitian tersebut maka peneliti 

menggunakan metode Time token untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial anak. Keterampilan berbicara tau berkomunikasi yang baik 

merupakan salah satu faktor dan bagian kemampuan interaksi sosial anak.  
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Anak ketika berinteraksi sosial dengan oranglain, anak seharusnya 

terampil dalam menyampaikan pendapat ataupun menanggapi pembicaraan.   

Salah satu metode yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

anak sehingga dapat memperbaiki interaksi sosial yang ada. Dengan adanya 

time token, maka rasa percaya diri anak akan timbul sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara anak.  

Salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan meningkatkan 

perolehan hasil akademik adalah pembelajaran kooperatif time token. Tipe 

pembelajaran ini dimaksudkan sebagai alternatif untuk mengajarakan 

keterampilan sosial yang bertujuan untuk menghindari siswa mendominasi 

atau siswa diam sama sekali dan menghendaki siswa saling membantu 

dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif 

daripada individu (Arends: 2002).   

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa metode 

time token merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial anak dengan memperbaiki keterampilan bicara anak. Anak 

yang kurang aktif jika mengutarakan pendapatnya dapat diberi kesempatan 

dengan metode ini sehingga dia dapat berpendapat. Teman yang terlalu 

mendominasi diskusi dapat dikontrol dengan metode ini. Pemberian kupon 

merupakan salah satu sarana untuk mengontrol pembicaraan anak. Anak 

dapat mengeluarkan pendapat sesuai waktu yang diberikan.  
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Menurut De Vries dalam Howes and Ricthie (2000) dari penelitiannya 

yang luas terhadap anak-anak dalam kontruktifistik pada preschool bahwa 

anak yang usianya lebih muda cakap dalam keefektifan kerjasama jika 

pendidik membangun lingkungan kelas yang mendukung, model  

keterampilan kooperatif, serta memiliki hubungan personal dan positif 

dengan siswanya. Dari penelitian tersebut, pendidik dapat menerapkan 

metode Time token agar anak lebih terampil dalam berkomunikasi, 

berkerjasama sehingga tercipta interaksi yang lebih baik. Sehingga tidak 

anak yang diam atau anak yang terlalu aktif.  

Menurut Arrends (Arrends 2002: 75) metode time token merupakan 

tipe dari pendekatan struktural dari beberapa metode kooperatif, untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi suatu pelajaran dan 

mengevaluasi pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Time 

token pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi kelompok dimana 

ciri khasnya adalah setiap siswa diberi kupon bicara ±10 atau 15 detik 

waktu berbicara. Apabila siswa telah menghabiskan kuponnya, siswa itu 

tidak dapat berbica lagi.   

Berdasarkan kutipan tersebut, metode ini menghendaki agar siswa 

yang masih memiliki kupon untuk ikut berbicara dalam diskusi itu. Metode 

ini menjamin keterlibatan semua siswa. Cara ini juga merupakan upaya 

yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam 

diskusi kelompok. Diharapkan melalui metode time token dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak.   
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Menurut Arini ( 2010) dari penelitian  yang dilakukannya terhadap 

penerapan  metode pembelajaran kooperatif tipe Time token untuk 

meningkatkan kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan, 

dan ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 9 

Malang menunjukan adanya Pembelajaran Kooperatif  Tipe Time token 

dapat menjadi salah satu metode alternatif yang dapat diterapkan pada mata 

pelajaran ekonomi atau mata pelajaran lain yang sesuai untuk 

meningkatkan kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan, 

dan ketuntasan belajar siswa. Hal ini membuktikan bahwa Time token dapat 

memperbaiki interaksi sosial yang ada pada anak usia 5-6 tahun. 
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D. Kerangka Berpikir 

 

 

   

 

 

 

 

 

Interaksi sosial anak yang baru saja memasuki TK belum berjalan 

secara maksimal. Masih ada anak yang merasa minder atau anak yang 

terlalu aktif di kelas. Masih terdapat anak yang belum bersikap 

kooperatif dengan teman, menunjukan sikap toleran, serta menunjukan 

rasa empati. Hal ini terlihat pada saat kegiatan pembelajaran. Misalnya 

ketika anak diberi tugas kelompok oleh pendidik. Pada kegiatan 

tersebut masih terdapat anak yang belum mau berbagi alat dan bahan 

  

  

  

  

  

Interaksi   sosial  anak rendah     

Kelas eksperimen   Kelas kontrol   

Pembelajaran  dengan  

metode   Time Token   

Pembelajaran  tradisional   

Tes Kemampuan Interaksi Sosial Anak 

Uji Hipotesis 
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untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman dalam satu 

kelompoknya. Hal ini membuat pelaksanaan tugas menjadi terhambat. 

Selain itu, kegiatan bermain di dalam kelompok terdapat anak yang 

menarik diri dan hanya bermain sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, 

diperlukan metode yang tepat dan menyenangkan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Salah satu metode  yang dapat diuji cobakan 

dalam mengatasi masalah kemampuan interaksi sosial adalah metode 

Time token .  

 Metode Time token merupakan metode yang pada dasarnya 

mampu melatih kesiapan siswa untuk menerima dan menyampaiakan 

pesan tersebut pada orang lain serta adanya transfer pengetahuan dan 

informasi dari satu orang kepada orang lain. Sehingga pada metode ini 

diharapkan dapat mengontrol kemampuan interaksi anak yang 

berlebihan atau dapat meningkatkan kemampuan interaksi anak yang 

murung atau minder yang dimulai dari interaksi dengan teman sebaya. 

Anak yang minder atau pemalu diharapkan dapat aktif dalam 

percakapan.  Melalui  metode Time token siswa diharapkan dapat 

meningkatkan interaksi dengan teman sebaya atau teman satu kelas.  

Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode Time token antara lain :  

a. Pendidik membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 2-6 orang 

dan kepada setiap anggota kelompok diberi kupon berbicara  

±10 atau 15 detik.  

b. Pendidik memberi pertanyaan atau penugasan kepada siswa.  
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c. Setiap siswa berfikir bersama dan siswa menyatukan pendapatnya 

terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam 

timnya mengetahui jawaban itu.  

d. Pendidik menunjuk salah satu anggota kelompok untuk menjawab 

pertanyaan atau memberi pendapat kepada kelompok lain.  

e. Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa diserahkan dan 

setiap berbicara satu kupon.  

f. Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi, yang masih 

pegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis.  

 

e. Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini  adalah terdapat perbedaan kemampuan interaksi 

sosial anak antara kelas eksperimen dan kelas control setelah mendapatkan 

metode time token .  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, sehingga peneliti akan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Bentuk eksperimen dalam penelitian 

ini yaitu Randomized control group only design. Dengan demikian hasil treatment 

lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan yang diberi treatment  

dengan yang tidak diberi treatment (Sugiyono: 110).   

 

A. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Varibel dependen   : Kemampuan interaksi sosial anak 

2. Varibel independen: Metode Time token 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kemampuan interaksi sosial anak 

Susanto (2011: 148) mengatakan bahwa komunikasi merupakan syarat 

terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya 

kegiatan saling menafsirkan perilaku (pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, 

atau sikap) dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Berdasarkan pernyataan 

Soesanto maka dapat dinyatakan adanya kemampuan berkomunikasi yang 

baik yang dimiliki anak merupakan modal utama bagi anak dalam 

mengembangkan interaksi sosial anak. Terdapat dua bentuk komunikasi yaitu 

verbal dan non verbal. Anak berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya 
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dituntut untuk berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami.  Anak 

dapat membicarakan topik yang dapat dimengerti dan menarik untuk orang 

lain yang menjadi lawan bicaranya.  

2. Metode Time token 

Metode Time token merupakan metode yang bertujuan agar masing-

masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk 

memberikan konstribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan 

mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain. Model ini memiliki 

struktur pengajaran yang sangat cocok digunakan untuk mengajarkan 

keterampilan sosial, serta untuk menghindari siswa mendominasi 

pembicaraan atau siswa diam sama sekali. 

Langkah-langkah Metode Time token untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosial anak adalah sebagai berikut: 

a. Siswa mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pendidik. 

b. Siswa dikondisikan untuk melaksanakan diskusi kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 4siswa. 

c. Siswa akan mendapatkan kupon undian dengan waktu sekitar 30 detik. 

d. Siswa yang mendapatkan giliran menyampaikan hasil yang ia simak 

kepada anggota kelompoknya sesuai perintah atau tergantung yang 

mendapat undian tentang apa. 

e. Kupon diserahkan kepada pendidik agar siswa tersebut tidak mendapat 

giliran lagi. 
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Prinsip metode time token adalah siswa bertanggung jawab pada 

anggota kelompok, kupon bicara yang telah dibagikan. Kupon yang 

diberikan merupakan sarana untuk evaluasi materi siswa. Siswa dapat 

berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menjawab, tetapi evaluasi 

dilakukan secara individual. Apabila ada kupon  anggota kelompok sudah 

habis maka dia memberi kesempatan pada anggota kelompok lain untuk 

menjawab pertanyaan dari pendidik. Hal ini menunjukan perlu adanya 

bentuk kerjasama antarindividu dalam kelompok tersebut. Kerjasama tidak 

akan terjadi apabila interaksi sosial di dalam kelompok tersebut tidak 

terjalin dengan baik. Sehingga metode time token dapat memupuk rasa 

kerjasama dengan adanya interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. 

 

C. Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek, subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono: 117). Populasi 

penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun di TK Tarbiyatul Banin II, Salatiga. 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono: 118). Penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling. Purposive sampling digunakan agar peneliti lebih mudah 

mengelompokan sampel untuk diberi treatment. Berdasarkan teknik sampling 

tersebut maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

TK B1-B4, jumlah siswa yang menjadi sampel ini terdiri dari 74 siswa. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

a. Skala Kemampuan Interaksi Sosial 

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan Skala Kemampuan 

Interaksi Sosial Anak pada penelitian ini. Skala Kemampuan Interaksi Sosial 

Anak menggunakan bagian-bagian interaksi sosial yang menjadi pernyataan-

pernyataan. Bagian-bagian interaksi sosial seperti sikap dan percakapan. Model 

skala kemampuan interaksi sosial pada penelitian ini adalah skala Likert. Dengan 

skala likert maka variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrument yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Skala yang 

digunakan untuk meneliti implementasi metode time token dalam peningkatan 

Kemampuan Interaksi Sosial Anak di TK Tarbiyatul Banin II Salatiga adalah 

Skala Kemampuan Interaksi Sosial Anak. Peneliti memberi skor skala 

kemampuan interaksi sosial anak yaitu 4, 3, 2, 1 bagi jawaban yang favourable 

dan 1, 2, 3, 4 untuk jawaban yang unfavourable.  

Aspek 

kemampuan 

interaksi sosial 

Sangat  

Sesuai 

Sesuai Tidak 

sesuai 

Sangat Tidak 

 Sesuai 

Sikap     

Percakapan     

 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 
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langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran dikelas. 

 

1. Instrumen Penelitian  

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Kemampuan Interaksi 

Sosial Anak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Skala Kemampuan 

Interaksi Sosial  Anak berjumlah 44. 

Table 3. F. 1 blue print skala kemampuan interaksi sosial anak 

*(sebelum uji coba) 

Peneliti melakukan uji coba di luar tempat penelitian dan hasil sebaran 

Skala Kemampuan Interaksi Sosial Anak dilakukan pengujian validitas dan 

reabilitas. Hasil pengujian validitas diperoleh -0,422 sampai 0.729 sebelum 

uji coba. Hasil pengujian validitas setelah uji coba yang digunakan untuk 

penelitian diperoleh 0,309 sampai 0,758. Item yang gugur signifikasinya 

kurang attau lebih kecil dari 0,3. Berdasarkan hasil tersebut maka item yang 

digunakan untuk skala instrumen penelitian adalah 37 item. 

NO Aspek-Aspek Interaksi 

Sosial Anak 

Pernyataan 

Favourable 

Pernyataan 

Unfavourable 

1. Sikap 6, 10, 14, 25, 30, 31, 

34, 35 

13, 21, 27, 39, 42, 43, 

44 

2. Percakapan 3, 5, 18, 37, 40, 4, 12, 16, 17, 19, 20, 

28, 29, 32, 33 

3. Gerakan Fisik 1, 7, 11, 15, 23, 26, 

29, 25 

2, 8, 9, 22, 24, 36, 38, 

41 
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E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk meneliti implementasi metode 

time token dalam peningkatan kemampuan interaksi sosial anak di TK Tarbiyatul 

Banin II salatiga adalah analisis Independent Sample t-Test. Peneliti akan 

menggunakan Independent Sample t-Test dengan program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 16 for windows. 

 

F. Uji Validitas dan Uji Reliabitas 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari validity yang mempunyai arti sejauh mana dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau 

instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut menjalankan fungsi sesuai maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut (Azwar, 2010: 5). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala kemampuan interaksi sosial anak, maka validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validititas isi, validitas konstruk, dan validitas butir.  

Suatu instrumen yang valid atau yang sahih mempunyai validitas  tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa 

yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui indikator-indikator terlebih 

dahulu, baru dilanjutkan menyusun butir-butir item pertanyaan. Arikunto 

(2002:103) mengungkapkan, suatu instrumen mempunyai validitas yang tinggi 
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jika butir-butir soal yang membentuk instrumen atau faktor-faktor yang 

merupakan bagian instrumen itu tidak menyimpang dari fungsi instrumen 

tersebut.  

 Uji validitas alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji validitas internal yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap item 

instrumen dalam skor total. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji validitas internal yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap item 

instrumen dalam skor total. 

Tabel 3.G Rekapitulasi Validitas 

 

Perhitungan uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows yang selanjutnya 

diikonsultasikan dengan r product moment pada tabel dengan taraf 

signifikan 5% (α = 0,05). Jadi, terdapat 37 item pernyantaan yang dapat 

dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Analisis reliabilitas diartikan sebagai tingkat keterandalan suatu 

instrumen. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

NO Aspek-Aspek Interaksi 

Sosial Anak 

Pernyataan 

Favourable 

Pernyataan 

Unfavourable 

1. Sikap 6, 10, 14, 25, 30, 31, 

34, 35 

21, 27, 39, 42, 43, 44 

2. Percakapan  5, 18, 37, 12, 16, 17, 19, 20, 28, 

29, 32, 33 

3. Gerakan Fisik 1, 7, 11, 15, 23, 26, 

29, 25 

8, 9, 22, 24, 38, 
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instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik (Azwar, 2011:4). Reliabilitas menunjuk 

pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Arikunto, 2002:109).  

 Perhitungan reliabilitas instrumen penelitian ini menggunakan 

program SPSS 16.0 for windows. Apabila hasil Alpha lebih besar dari 0.05 

maka dikatakan instrumen penelitian reliable. Adapun hasil uji reliabilitas 

instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

Table 3. H hasil uji reliabilitas item pada uji coba 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.925 45 

 

Berdasarkan table hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh cronbanch’s 

Alpha 0,925 lebih besar dari 0,05 sehingga instrument reliable dan dapat 

digunakan untuk instrumen penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. HASIL PENELITIAN  

Data dalam penelitian ini meliputi data skor tes kemampuan interaksi sosial 

anak usia 5-6 tahun. Data skor diperoleh dari data skor tes kemampuan 

interaksi sosial anak usia 5-6 tahun. Hasil penelitian pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen disajikan sebagai berikut.  

1. UJI ASUMSI  

Sebelum menganalisis data yang didapatkan terutama sebelum menguji 

hipotesis, sebagai langkah awal untuk menentukan rumus mana yang akan 

digunakan dalam menguji hipotesis tersebut. Peneliti harus meneliti beberapa 

persyaratan yaitu uji normalitas dan homogenitas sampel, baik kelompok 

responden yang menggunakan metode time token maupun kelompok responden 

yang tidak menggunakan metode time token yang diambil dari selisih nilai rata-

rata kedua kelompok responden tersebut.  

 

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas adalah untuk mengadakan pengujian terhadap normal 

tidaknya sebaran data yang akan dianalisis (Arikunto, 1990:393). Ada 

beberapa cara melakukan uji asumsi normalitas ini yaitu menggunakan analisis 

Chi Square dan Kolmogorov-Smirnov. Penelitian ini menggunakan analisis 

Kolmogrov-Smirnov. Analisis Kolmogrov-smirnov memiliki kelebihan yaitu 
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sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara pengamat dengan 

pengamat lain. 

Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan 

membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. Distribusi 

normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-

Score dan diasumsikan normal. Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda 

antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada 

uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika 

signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan 

yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.  

Uji normalitas digunakan untuk menentukan analisis data(Sugiyono 

2011: 241). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak sehingga langkah selanjutnya tidak menyimpang dari 

 kebenaran dan dapat  dipertanggungjawabkan (Sudjana 1996 : 291). 

Menurut Dewi Priyanto (2010: 271) uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar dari kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi 

normal atau tidak.  

Uji normalitas dengan analisis Kolmogrov Smirnov menggunakan 

program SPSS 16.0 for Windows taraf signifikansi 0,05. Skor test kemampuan 

interasi sosial anak memperoleh hasil uji normalitas pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Syarat data berdistribusi normal apabila Signifikan yang 
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diperoleh dari hasil perhitungan lebih besar dari alpha 0,05 (5%). Hasil uji 

normalitas data pada kelompok kontrol dan eksperimen sebagai berikut: 

Tabel 4.1.a 

Data Normalitas Postest Interaksi Sosial Anak 
 

Berdasarkan hasil tabel uji normalitas varians dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.1.a nilai signifikansi pada kolom 

signifikansi data skor kemampuan interaksi sosial (postes) untuk eksperimen 

adalah 0,137 dan kelas kontrol adalah 0,053. Berdasarkan perhitungan uji 

normalitas nilai signifikansi kedua kelas lebih dari 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal.   

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas varian bertujuan untuk menentukan apakah varian 

kedua kelompok homogeny atau tidak (Sugiyono 2011: 276). Uji 

homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi 

data adalah sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah data dari masing-masing kelompok mempunyai varian yang sama atau 

berbeda sehingga dapat ditentukan rumus t-tes mana yang akan dipilih untuk 

pengujian hipotesis(Priyanto 2010: 76). 

Perhitungan Uji homogenitas dua varians antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen menggunakan program SPSS 16.0  for Windows dengan taraf 

Interaksi Sosial Anak  Normalitas  Signifikansi   

Kelas Eksperimen  0,127  0,137  

Kelas Kontrol  0,143  0,053  
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signifikansi 0,05. Setelah  dilakukan pengolahan data,hasil perhitungan uji 

homogenitas dapat  dilihat pada Tabel 4.1.b  

Tabel 4.1.b 

Data Homogenitas Postest Interaksi Sosial Anak 

Berdasarkan hasil tabel uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi 

lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,158 > 0,05. Nilai signifikansinya lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas kontrol dan 

kelas eksperimen berasal dari populasi yang mempunyai varians yang 

sama, atau kedua kelas tersebut homogen.  

2. ANALISIS DISKRIPTIF  

Penelitian dilaksanakan di Salatiga. Sampel pada penelitian ini adalah 

anak didik di TK Tarbiyatul Banin II Salatiga yang berusia 56 tahun. Penelitian 

dilaksanakan tanggal 6 Juni 2014 sampai 10 Juli 2014. Jumlah responden di 

kelompok eksperimen adalah 37 anak terdiri dari 17 anak laki-laki dan 20 anak 

perempuan. Di kelompok kontrol jumlah responden 37 terdiri dari 18 anak 

laki-laki dan 19 anak perempuan. Total responden pada penelitian ini adalah 74 

anak usia 5-6 tahun. Pengumpulan data dilaksanakan pada saat pulang sekolah. 

Proses pengumpulan data dimulai dengan melihat film anak bersama 

responden. Peneliti memberikan pertanyaan pada anak-anak sesuai dengan 

skala interaksi sosial anak dengan bantuan guru kelas. 

Interaksi Sosial Anak  Homogenitas  

Kelas Eksperimen  0,158  

Kelas Kontrol  
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Hasil analisis statistik deskriptif skor kemampuan interkasi sosial anak 

usia 5-6 tahun pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen meliputi 

jumlah subjek (N), mean (M), modus (Mo), median (Mdn), dan standar deviasi 

(SD). Pada kelompok eksperimen (N) berjumlah 37 siswa, mean (M) sebesar 

136.92, modus (Mo) sebesar  , median (Mdn) sebesar 137.00, dan standar 

deviasi (SD) sebesar 6.487. Pada kelompok kontrol (N) berjumlah 37 siswa, 

mean (M) sebesar 115.00, modus (Mo) sebesar 119, median (Mdn) sebesar 

117.00, dan standar deviasi (SD) sebesar 7.685. Hasil statistik tersebut 

disajikan dalam tabel berikut.  

Table 4.2 Statistik Deskriptif Kelas eksperimen dan Kelas Kontrol 

Jenis Kelas Statistic 
Std. 

Eror 

Kemampuan 

Interaksi 

Sosial Anak 

Kelas 

Eksperimen 

Mean 

95%Confidence                Lower 

Interval for Mean              Bound 

Upper                                                                          

Bound 

5% Trimmed Mean 

Median 

Variance 

Std. Deviation 

Minimum 

Maksimum 

Range 

Interquartile Range 

Skewness 

Kurtosis 

136.92  

134.76 

   

139.08 

136.83 

137.00 

42.077 

6.847 

127      

148       

21     

10 

.283 

-1.033 

1.066 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

.388 

.759 

Kelas 

Kontrol 

Mean 

95%Confidence                Lower 

Interval for Mean              Bound 

Upper                                                                          

Bound 

5% Trimmed Mean 

Median 

Variance 

Std. Deviation 

115.00 

112.44 

              

117.56 

115.20          

117.00   

59.056 

100 

126 

1.263 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

83 

Minimum 

Maksimum 

Range 

Interquartile Range 

Skewness 

Kurtosis 

26 

12 

-.457 

-1.025 

 

.388 

.759 

 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan statistik deskriptif diperoleh 

perbedaan nilai rata-rata kemampuan interaksi sosial anak usia 5-6 tahun antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini disebabkan oleh 

responden pada kelompok kontrol bosan dengan cara pendidik memberikan 

stimulus terhadap ketrampilan interaksi sosial pada mereka. Pendidik pada 

kelas kontrol kurang memberikan respon terhadap anak yang memiliki 

kebutuhan khusus atau hanya membiarkan anak berperilaku seperti apa yang 

dia inginkan. Pendidik pada kelas kontrol juga sering memberikan judgment 

pada anak-anak tertentu yang mempengaruhi sikap anak.   

Responden di kelompok eksperimen antusias dan merasa senang 

terhadap stimulus berupa metode time token. Peneliti menerapkan metode time 

token dalam wujud permainan. Responden merasa tidak keberatan untuk 

menerima metode time token karena responden menganggap sebagai suatu 

permainan. Peneliti memberikan stimulus kemampuan interaksi sosial dengan 

metode time token yang menyenangkan. Perbedaan tersebut yang 

menyebabkan hasil post test pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol.  
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3. ANALISIS INFERENSIAL  

Analisis inferensial digunakan untuk penelitian sampel, dimana peneliti 

ingin membuat generalisasi dari penelitian yang digunakan. Statistik ini hanya 

mengolah data sampel hasil pengumpulan data. Analisis inferensial hanya 

menganalisis sampel dan mengetahui populasinya maka teknik sampling 

menjadi penting untuk diperhatikan. Statistik inferensial ini mempunyai teknik 

yang lebih lengkap dibandingkan analisis deskriptif, di antaranya teknik 

korelasi, komparasi, mencari pengaruh, efektivitas.  

Kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen, selanjutnya dilakukan uji kesamaan dua rerata dengan 

uji-t satu pihak yaitu uji pihak kanan dengan nilai signifikansinya 0,05. Kriteria 

pengujian dilakukan dengan menggunakan Independent Sample t-test dengan 

asumsi kedua varians homogen (equal varians assumed) dengan taraf 

signifikansinya 0,05. Peneliti menggunakan uji pihak kanan dengan tujuan 

untuk mengetahui kelas mana yang lebih baik. Hipotesis penelitian ini 

berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah terdapat perbedaan kemampuan 

interaksi sosial anak berdasarkan penerapan metode time token. 

Pengambilan keputusan pada hipotesis menggunakan uji varians satu sisi 

yaitu jika probilitas >0,005, maka H0 diterima dan probilitas <0,005, maka H0 

ditolak. Setelah dilakukan pengolahan data, tampilan hasil uji-t tes akhir 

(postes) dapat dilihat pada Tabel 4.3 hasil uji hipotesis 
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Interaksi    

Sosial  t  Sig (2-tailed)  

Kelas Eksperimen   

 13,258  0,000  

Kelas Kontrol 

  

Pada Tabel 4.3 di atas terlihat sig. (2-tailed) adalah 0,00. Kita melakukan 

uji satu pihak, maka nilai sig.(2-tailed) harus dibagi dua menjadi 0.000/2 = 

0,000. Signifikasinya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Hasil analisis uji-t 

skor kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diperoleh besarnya thitung 

adalah sebesar 13,258 dengan db 73. Nilai t-hitung tersebut dikonsultasikan 

dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 2,5 % dengan db 73. Taraf 

signifikansi menggunakan 2,5 % karena terdapat variabel yang sama dalam 2 

varians. Peneliti menguji interaksi sosial anak pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Nilai t tabel pada taraf signifikan 2,5% dan db 73 yaitu 1,993. 

Nilai p sebesar 0,158. Jadi th (t hitung) lebih besar dari tt (t tabel) dan nilai p > 

0,025 (0,158 > 0,025) yang berarti signifikan. Berdasarkan pernyataan di atas, 

hasil uji-t tersebut menunjukkan bahwa antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen memiliki tingkat kemampuan interaksi sosial anak yang berbeda. 

Skor kemampuan interaksi sosial anak di kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol. Mean pada kelompok eksperimen lebih besar daripada 

mean kelompok kontrol yaitu 136,92 > 115,00. 
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B. PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan di TK Tarbiyatul Banin II. Populasi penelitian ini 

adalah  anak usia 5-6 tahun di Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Sampel penelitian ini 

siswa kelas TK B1-B4, jumlah siswa yang menjadi sampel ini terdiri dari 74 siswa 

yang terbagi menjadi kelompok kontrol (B2 dan B4) dan kelompok eksperimen 

(B1 dan B3). Jumlah responden pada kelompok eksperimen berjumlah 37, yaitu 

17 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Di kelompok kontrol jumlah responden 

37 terdiri dari 18 anak laki-laki dan 19 anak perempuan. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas yang berupa 

metode Time Token dan kemampuan interaksi sosial anak sebagai variabel terikat. 

Kelompok eksperimen menggunakan metode Time Token untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak. Pada kelompok kontrol tidak menggunakan 

metode Time Token untuk meningkatkan interaksi sosial anak. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan interaksi sosial anak pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah mendapatkan metode Time Token.  

Responden pada kelas eksperimen sangat antusias saat peneliti menerapkan 

metode Time Token pada responden. Awalnya peneliti membagikan token ke 

seluruh responden. Di kelas eksperimen peneliti memberikan jumlah token yang 

berbeda pada setiap pertemuannya. Peneliti memberikan apersepsi pada responden 

dengan menggunakan cerita bergambar atau lagu. Peneliti meminta responden 

untuk menyimak lagu atau cerita, kemudian peneliti memberikan perintah atau 

pertanyaan kepada responden. Responden yang dapat melaksanakan perintah atau 

menjawab pertanyaan maka responden memberikan token kepada peneliti sampai 
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token yang dibawa habis. Pada akhir penelitian, peneliti memberikan post test 

terhadap seluruh responden dengan menayangkan film anak. Peneliti memberikan 

pertanyaan pada responden sesuai dengan skala pada instrument.  

Setelah memperoleh data hasil dari penelitian di lapangan dan pengolahan 

data yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil perhitungan statistik. Analisis 

data kemampuan interaksi sosial anak usia 5-6 tahun menggunakan uji statistik 

parametrik, yaitu Independent Sampel t-Test dengan taraf signifikansi 0,05. 

Diperoleh Sig.(2-tailed) adalah 0,000, signifikansi tersebut adalah untuk uji dua 

sisi sehingga untuk uji satu sisi signifikansi tersebut harus dibagi dua, hasilnya 

adalah 0,000. Karena 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak. Sehingga peneliti 

menyimpulkan bahwa rata-rata kemampuan interaksi sosial anak usia 56 tahun di 

kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Berdasarkan analisis terhadap data tersebut telah menjawab masalah yang 

diajukan dalam peneletian ini yaitu metode Time Token dapat meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial anak yang signifikan. Peningkatan kemampuan 

interaksi sosial anak di kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Hipotesis dapat diterima, yaitu terdapat perbedaan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah mendapatkan metode Time Token. Hal ini terbukti dengan 

perbedaan mean yang diperoleh dari perhitungan statistic yaitu mean di kelas 

kontrol sebesar 115 sedangkan mean di kelas eksperimen sebesar 136,92. 

Menurut Ashman (Vaughan : 1996) mengenalkan pembelajaran kooperatif 

ke lingkungan kelas yang berkarakteristik ketiadaan sikap hormat, ketidakadilan, 

dan tidak ada toleransi pada anak usia 5-7 tahun. Dia mengemukakan bahwa hasil 
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pembelajaran cooperative learning lebih banyak kerjasama, berkurangnya sikap 

kompetitif, meningkatkan kemampuan berkomunikasi,  toleransi dan rasa hormat 

terhadap satu sama lain lebih baik, meningkatkan rasa percaya diri, serta kelas 

lebih positif dan produktif. Cooperative learning  terdapat berbagai macam 

metode diantaranya adalah Time token. Time token dapat meningkatkan rasa 

percaya diri anak  sehingga interaksi sosial anak di kelas lebih positif atau 

produktif. 

Di lapangan peneliti menemukan fenomena yang membuktikan hasil 

penelitian yang dilakukan Ashman yaitu Cooperative Learning dapat 

meningkatkan komunikasi dan rasa percaya diri. Responden bernama Anjani dari 

kelas eksperimen pada awalnya ketika peneliti pertama kali memberikan 

treatment, Anjani hanya mengeluakan suara yang sangat lirih sehingga ketika 

berbicara dengannya harus sangat dekat. Setelah peneliti memberikan 6 kali 

treatment, Anjani sudah berani bersuara lebih lantang daripada sebelumnya. 

Anjani mampu mempimpin doa di kelas.  

Berdasarkan salah satu fakta di lapangan tersebut,  menunjukan bahwa 

siswa yang memperoleh metode Time Token mampu mengembangkan 

kemampuan interaksi sosialnya, karena dalam proses pembelajarannya siswa 

ditekankan untuk memunculkan kembali kemampuan aktualnya untuk  mencari 

dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 

Perbedaan peningkatan dari masing-masing sampel dapat dilihat dari kualitas 

peningkatannya. Kualitas peningkatan pada kelas eksperimen rataratanya 136.92 
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dan pada kelas kontrol 115.00. Kualitas peningkatan pada kedua kelas tergolong 

sedang.  

Perbedaan skor kemampuan interaksi sosial anak usia 5-6 tahun di kelas B 

TK Tarbyatul Banin II Salatiga yang melaksanakan pembelajaran menggunakan 

metode Time Token dan melaksanakan pembelajaran tanpa menggunakan metode 

Time Token diketahui melalui uji-t. Hasil analisis uji-t skor kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diperoleh besarnya thitung adalah sebesar 13,258 dengan 

db 73. Nilai thitung tersebut dikonsultasikan dengan nilai t tabel pada taraf 

signifikansi 2,5 % dengan db 73. Nilai t tabel pada taraf signifikan 2,5% dan db 

73 yaitu 1,993. Nilai p sebesar 0,158. Jadi th (t hitung) lebih besar dari tt (t tabel) 

dan nilai p > 0,025 (0,158 > 0,025) yang berarti signifikan. Berdasarkan hasil 

tersebut, hasil uji-t tersebut menunjukkan bahwa antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen memiliki tingkat kemampuan interaksi sosial anak yang 

berbeda.  

Perbedaan kemampuan interaksi sosial pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen menunjukkan bahwa metode Time Token dapat meningkatkan 

kemampuan interaksi sosial. Siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi 

pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Hal tersebut terbukti ketika 

peneliti menerapkan metode Time token pada permainan hafalan surat. Peneliti 

membagi 5 kelompok, kemudian setiap kelompok diberi 5 token sehingga 

masing-masing anak mempunyai 1 token. Peneliti meminta pada salah satu 

kelompok untuk melanjutkan surat yang peneliti baca dalam waktu 20 -30 detik.  
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Setiap kelompok yang akan melanjutkan harus memiliki kejasama yang 

baik. Apabila terdapat anggota yang tidak hafal maka dinyatakan gugur. Setiap 

akan melanjutkan surat atau doa maka satu token diberikan kepada peneliti. 

Sehingga bagi kelompok yang sudah habis tokennya maka kelompok tersebut 

tidak boleh melanjutkan bacaan surat. Metode time token dituntut untuk 

bekerjasama dan berbagi pengetahuan kepada masing-masing anggota di 

dalamnya.  

Selain itu strategi ini juga mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan yang mampu memacu keaktifan siswa (Suprijono (2011: x)). 

Strategi ini memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan siswa sebagai 

siswa yang siap menerima informasi dan meningkatkan kemampuan interaksi 

sosial mereka. Perbedaan perolehan skor kemampuan interaksi sosial yang 

menunjukan adanya peningkatan. Ketika peneliti memberikan treatment metode 

time token di kelas eksperimen responden antusias dalam penelitian. Hal ini 

dibuktikan dengan keinginan responden untuk bermain time token. 

Responden merasa sedang bermain ataupun berlomba dengan teman 

sebayanya, sehingga responden mendengarkan secara seksama apa yang peneliti 

sampaikan. Setiap kelompok yang peneliti sudah bagi, anggota masing-masing 

kelompok saling mendukung agar token kelompok lain tidak habis terlebih dahulu 

sesusai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peneliti. Masing-masing anggota 

berbagi informasi satu sama lain. Setiap responden bertanggung jawab terhadap 

token yang diberikan.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan metode Time Token yaitu melatih 

siswa agar lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan 

pesan tersebut kepada teman satu kelompoknya. Proses pembelajaran yang 

menggunakan metode Time Token secara tidak langsung melatih anak untuk 

berbagi informasi tentang isi. Metode Time Token melatih anak untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi (aspek berbicara).  

Metode time token menanamkan kebiasaan pada siswa untuk saling 

mendengarkan, berbagi, memberikan masukan dan keterbukaan terhadap kritik. 

Diharapkan siswa dapat mengungkapkan pendapatnya. Metode time token 

mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, 

metode ini dapat meningkatkan kerjasama antara siswa serta meningkatkan 

toleransi antara sesama siswa. Metode Time Token secara umum mempunyai 

kelebihan untuk melatih kesiapan siswa dalam menerima, memahami, dan 

menyampaikan pesan kepada orang lain sesuai dengan kuponnya. Siswa 

mempunyai tanggung jawab baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.  

Berdasarkan fakta yang ada, responden lebih siap menerima, memahami, 

serta menyampaikan pesan kepada orang lain. Responden juga memiliki sikap 

toleransi ketika token yang dibawa sudah habis, responden memberikan 

kesempatan kepada yang lain untuk menjawab atau menyampaikan pesan. Salah 

satu responden bernama Fahmi dan Chelsea  pada pemberian treatment pertama 

sampai pemberian treatment yang ketujuh, Fahmi dan Chelasea ingin selalu 

menjawab pertanyaan atau menyampaikan informasi dibandingkan dengan yang 

lainnya sehingga token milik temannya diambil. Peneliti memberikan pengarahan, 



 

 

 

92 

pengertian serta pemberian treatment secara konsisten kepada kedua responden 

tersebut dengan metode time token. Pada pemberian treatmen yang ke Sembilan 

Fahmi dan Chelsea sudah tidak mengambil token milik temannya.   

Menurut De Vries dalam Howes and Ricthie (2000) dari penelitiannya yang 

luas terhadap anak-anak dalam kontruktifistik pada preschool bahwa anak yang 

usianya lebih muda cakap dalam keefektifan kerjasama jika pendidik membangun 

lingkungan kelas yang mendukung, model  ketrampilan kooperatif, serta memiliki 

hubungan personal dan positif dengan siswanya. Berdasarkan penelitian tersebut, 

pendidik dapat menerapkan metode Time token agar anak lebih terampil dalam 

berkomunikasi, berkerjasama sehingga tercipta interaksi yang lebih baik. 

Sehingga tidak anak yang diam atau anak yang terlalu aktif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi sosial anak mengalami 

peningkatan daripada kelas kontrol hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Seperti faktor dari dalam diri anak yaitu kepercayaan diri anak.  Pernyataan 

tersebut sudah terbukti di lapangan, yaitu salah satu responden di kelas 

eksperimen sudah terkenal sangat pendiam. Jika dia berbicara tidak terdengar 

suaranya sehingga ketika berbicara dengannya kita harus sangat dekat. Responden 

tersebut juga jarang bermain dengan teman-temannya. Setelah peneliti 

memberikan treatment sebanyak 6 kali responden tersebut terdapat perbedaan 

pada saat peneliti mengunjungi kelas tersebut. Perubahan yang tampak adalah 

responden tersebut berani memimpin ikrar dihadapan seluruh murid-murid TK 

walaupun masih harus ditemani.  
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Menurut Indarti dalam buku Psikologi Anak (2007: 6) kemampuan anak 

untuk berinteraksi sosial dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain, interaksi 

dengan keluarga, perkembangan pikiran anak, munculnya rasa percaya diri anak, 

dan kebutuhan akan perhatian dan empati. Berdasarkan pendapat Indarti 

responden tersebut memiliki orangtua yang pendiam. Orangtua jarang 

berkomunikasi dengan responden sehingga menyebabkan responden menjadi 

pendiam juga. Di sekolah guru juga sudah memberikan stimulus akan tetapi tidak 

konsisten karena kesibukan guru.  

Berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi interaksi sosial anak menurut 

Indarti, sebab Anjani bersikap seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah 

karena memiliki kedua orangtua yang pendiam. Guru sudah memberikan stimulus 

agar Anjani berani mengungkapkan pendapat kepada orang lain, tetapi di rumah 

tidak ada yang memberikan atau me-reinforcment stimulus yang telah ada. Secara 

garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia 

dini menurut buku Perkembangan Anak Usia Dini (Susanto, 2011: 154) adalah:   

  

c. Faktor internal 

Faktor Internal ialah faktor–faktor yang terdapat dalam diri anak itu 

sendiri, baik yang berupa bawaan maupun pengalaman anak. Faktor internal 

ini meliputi hal-hal yang diturunkan dari orang tua, unsur berpikir dan 

kemampuan intelektual, keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh (unsur 

hormonal) dan emosi dan sifatsifat (temperamen) tertentu. Berdasarkan 

pendapat tersebut, faktor internal anak perlu diperhatikan karena faktor 
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tersebut sudah melekat pada diri anak sehingga perlu adanya orangtua, 

pendidik memberikan stimulus secara benar. Kemampuan intelektual 

oranngtua yang diturunkan kepada anak sudah cukup mendukung. Tetapi 

orangtua tidak memberikan contoh berinteraksi dengan baik atau tidak 

memberikan stimulus kepercayaan diri anak maka rasa percaya diri anak 

akan kurang. Faktor internal yang telah disebutkan di atas, sebaiknya perlu 

diberikan juga rasa percaya diri anak.  

 

d. Faktor eksternal  

Faktor eksternal ialah faktor-faktor yang diperoleh anak dari luar 

dirinya, seperti faktor keluarga, faktor gizi, budaya, dan teman bermain atau 

teman di sekolah serta sikap dan kebiasaan keluarga dalam mengasuh dan 

mendidik anak. Faktor-faktor eksternal yang dikemukan oleh Susanto 

penting dalam memberikan model interaksi yang baik untuk anak. Pola asuh 

orangtua yang diterapkan dalam mengasuh anak berperan membentuk sikap 

dan pola pikir anak.Pola asuh yang diterapkan juga akan memberikan model 

interaksi sosial kepada anak. Anak dapat meniru bagaimana  melakukan 

interaksi dengan orang yang lebih tua ataupun muda. Teman sebaya atau 

teman bermain juga mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak.  

Teman sebaya mengajarkan berbagai kemampuan interaksi sosial 

yang tidak didapatkan anak dalam keluarga. Pengaruh teman sebaya saat 

anak mulai mengenal dunia luar sangat berpengaruh. Saat anak mulai 

berinteraksi dengan teman sebaya atau bermain anak akan menemukan hal-
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hal baru dalam kemampuan berinteraksi sosial dengan teman sebaya. Anak 

akan menerapkan saat berinteraksi dengan teman sebayanya apa yang telah 

didapat di keluarga. Anak mulai mengenal bagaimana harus bersikap saat 

dia berinteraksi dengan orang lain serta belajar mana yang baik dan buruk. 

Keterampilan sosial yang perlu dipelajari anak di Taman Kanak- 

Kanak menurut Gordon & Browne dalam Moeslichatoen (2004:21) yaitu 

membina hubungan orang dewasa, yaitu anak mendapat kesempatan tinggal 

di sekolah bersama anak lain untuk menanggapi hubungan antarpribadi 

dengan anak secara memuasakan. Berdasarkan kutipan tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa kesempatan berinteraksi dengan teman sebaya akan 

meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak. Kesempatan anak 

menanggapi hubungan dengan teman sebayanya akan menambah atau 

meningkatkan kemampuan interaksi lebih cepat daripada yang menjadi 

model orangutan atau pendidik. Anak bermain bersama teman sebayanya di 

sekolah anak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang yang memiliki 

latar belakang berbeda dengannya. 

Vygotsky (Berk, L.E., & Winsler, A., 1995) menekankan pentingnya 

konteks sosial dalam proses belajar anak. Pengalaman interaksi sosial ini 

sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Lebih 

lanjut, bahkan ia menjelaskan bahwa bentukbentuk aktivitas mental yang 

tinggi diperoleh dari konteks sosial dan budaya tempat anak berinteraksi 

dengan temantemannya atau orang lain. Merujuk pentingnya peran konteks 

sosial ini, Vgotsky menyarankan untuk memahami perkembangan anak, kita 
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dituntut untuk memahami relasi-relasi sosial yang terjadi pada lingkungan 

tempat anak itu bergaul.  

Berdasarkan pendapat Vygotsky maka dapat dinyatakan proses 

pembelajaran dalam teman sebaya merupakan proses pembelajaran 

kepribadian sosial yang sesungguhnya. Anak-anak belajar cara-cara mendekati 

orang asing, malu-malu atau berani, menjauhkan diri atau bersahabat. Ia 

belajar bagaimana memperlakukan teman-temannya, ia belajar apa yang 

disebut dengan bermain jujur. Seseorang yang telah mempelajari 

kebiasaankebiasaan sosial tersebut, cenderung akan melanjutkannya dalam 

seluruh kehidupannya.  Metode time token melatih anak untuk bekerjasama, 

toleransi dengan teman yang lain, serta melatih anak cara memperlakukan 

temanya dengan baik. Metode time token melatih kejujuran anak dalam 

bermain.  

Model pembelajaran kooperatif Time token Arends yang dikemukakan 

Arends (2008: 29), bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi 

mendapatkan ke-sempatan untuk memberikan konstribusinya dan 

mendengarkan pandangan serta pemikir-an anggota lain. Berdasarkan 

pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dalam pembelajaran 

kooperatif  time token adalah menumbuhkan keterampilan berpartisipasi. 

Sebagian siswa mendominasi kelompok, sebagian lainnya mungkin tidak mau 

atau tidak mampu berpartisipasi.   

Kadang- kadang siswa menghindari kerja kelompok karena pemalu. 

Sering kali siswa- siswa pemalu sangat cerdas, dan mereka mungkin bekerja 
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dengan baik sendirian atau dengan seorang teman. Namun mereka cukup sulit 

untuk berpartisipasi dalam kelompok. Siswa yang ditolak mungkin juga 

memiliki kesulitan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok.  

Di sisi lain, ada juga anak- anak normal memilih bekerja sendiri dan 

menolak untuk berpartisipasi dalam kelompok kooperatif. Memastikan bahwa 

siswa- siswa pemalu atau ditolak ikut masuk ke dalam kelompok bersama 

siswa- siswa yang memiliki keterampilan sosial yang baik adalah salah satu 

cara yang dapat digunakan guru untuk melibatkan mereka. 

Menstrukturisasikan interdependensi tugas, yang dideskripsikan sebelumnya, 

adalah cara lain untuk mengurangi kemungkinan siswa yang ingin bekerja 

sendiri. Menggunakan lembar perencanaan yang mendaftar berbagai tugas 

kelompok lengkap dengan nama siswa-siswa yang bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas- tugas adalah cara ketiga untuk mengajarkan dan 

memastikan partisipasi yang seimbang diantara anggota- anggota kelompok. 

Merujuk pada pernyataan tersebut maka metode time token mampu 

mengkontrol kemampuan interaksi sosial anak pada waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan.  Anak 

yang awalnya hanya diam saja menjadi aktif karena dia bertanggung jawab 

pada token yang dibawanya agar segera habis dalam waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya. Metode time token juga melatih anak untuk tidak 

memilih teman serta bekerja secara kooperatif. Apabila salah satu anggota 

kelompok ada yang belum mampu mengerjakan perintah atau menyampaikan 

informasi maka anak yang lain harus membantunya agar bisa menyelesaikan. 
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Peneliti telah memberikan aturan bahwa masing-masing anggota harus 

memiliki jawaban yang sama kalau memiliki jawaban yang berbeda maka 

token tidak diberikan kepada peneliti.  

Roger dan David Johnson Dalam Anita Lie (2002:30) mengatakan 

bahwa kerja kelompok bisa dianggap sebagai pembelajaran kooperatif 

berkaitan dengan lima unsur: saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses 

kelompok. Lima unsur tersebut juga tedapat pada cara atau proses dalam 

melaksanakan metode time token. Anggota kelompok saling membantu 

memecahkan masalah yang ada. Setiap anggota kelompok juga harus memiliki 

solusi yang sama ketika akan disampaikan kepada peneliti. Setiap anggota 

bertanggung jawab terhadap token yang dibawanya dan tanggung jawab 

terhadap satu sama lain agar jawaban atau solusi sama. Ketika masing-masing 

anggota kelompok akan menyamakan solusi atau jawaban, terdapat 

komunikasi antar anggota kelompok. 

Time Token adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif, siswa 

dibentuk kedalam kelompok belajar, yang dalam pembelajaran ini 

mengajarkan keterampilan sosial untuk menghindari siswa mendominasi 

pembicaraan atau menghindarkan siswa diam sama sekali dalam berdiskusi. 

Guru memberikan materi pembelajaran dan selanjutnya siswa bekerja dalam 

kelompok masing-masing untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok 

telah menguasai materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian siswa 
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melaksanakan tes atas materi yang diberikan dan mereka harus mengerjakan 

sendiri tanpa bantuan siswa lainnya (Eliyana, 2009:35).  

Menurut Rahmat Widodo (2009) Model Pembelajaran Time Token 

sangat tepat untuk pembelajaran struktur yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan keterampilan sosial, untuk menghindari siswa mendominasi 

pembicaraan atau siswa diam sama sekali. Metode ini merupakan metode yang 

mengajak siswa aktif sehingga pembelajaran metode Cooperative Learning 

Time Token Arends ini tepat digunakan dalam pembelajaran berbicara dimana 

pembelajaran ini benar-benar mengajak siswa untuk aktif dan belajar berbicara 

didepan umum / mengungkapkan pendapatnya tanpa harus merasa takut dan 

malu.  

Metode time token sebagai alternatif untuk mengajarakan keterampilan 

sosial yang bertujuan untuk menghindari siswa mendominasi atau siswa diam 

sama sekali serta menghendaki siswa saling membantu dalam kelompok kecil. 

Manfaat metode Time token adalah mendorong siswa untuk meningkatkan 

inisiatif dan partisipasinya. Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam 

sama sekali, Siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Akhtar (2012) Peningkatan terjadinya dan keragaman kontak 

verbal di mana peserta didik berpartisipasi adalah tujuan penting dari setiap 

pelatihan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pencapaian bahasa kedua. 

Pendekatan guru fronted sering berakhir siswa menghindari dari memiliki 

interaksi yang nyata dengan guru dan sesama siswa karena guru memulai dan 

mengendalikan interaksi. Pembelajaran kolaboratif meningkatkan interaksi 
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dan respon dengan meningkatkan jumlah peluang yang tersedia untuk ekspresi 

verbal, menawarkan kesempatan untuk berbagai macam fungsi komunikatif 

dari yang ditemukan di ruang kelas guru fronted. 

Penelitian di Arab tentang kerjasama dan interaksi di antara siswa, efek 

pembelajaran kooperatif terhadap prestasi ilmu pengetahuan umum siswa 

kelas 9. Dalam percobaan waktu dua minggu, ia menemukan atas dasar pretest 

dan posttest skor yang pembelajaran kooperatif memiliki efek yang lebih 

positif terhadap prestasi umum sains siswa dibandingkan dengan metode biasa 

mengajar ilmu pengetahuan umum. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhtar menunjukan 

bahwa cooperative learning khususnya metode time token mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Metode time token membantu siswa dengan 

adanya interaksi sosial yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan 

interaksi sosial anak adalah penting. Anak yang belum memiliki kemampuan 

interaksi sosial yang baik akan mengalami kesulitan ketika menerima ataupun 

memberikan informasi. Peneliti di sini juga menemukan fakta di lapangan 

yang menunjukan bahwa kemampuan interaksi sosial anak dipengaruhi oleh 

teman sebaya. Ketika anak memiliki kemampuan interaksi sosial yang lebih 

baik daripada anak lain, maka anak tersebut akan menjadi bagi yang lain 

bahkan menjadi tutor untuk meningkatkan interaksi sosial yang lain dengan 

cara bermain.  

Susanto (2011: 148) mengatakan bahwa komunikasi merupakan syarat 

terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya 
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kegiatan saling menafsirkan perilaku (pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, 

atau sikap) dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Berdasarkan pernyataan 

Soesanto maka dapat dinyatakan adanya kemampuan berkomunikasi yang 

baik yang dimiliki anak merupakan modal utama bagi anak dalam 

mengembangkan interaksi sosial anak. Terdapat dua bentuk komunikasi yaitu 

verbal dan non verbal. Anak berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya 

dituntut untuk berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami. 

Komunikasi anak akan membentuk kepribadian anak melalui model 

yang ada. Anak mampu berkomunikasi dengan teman sebayanya terlebih 

dahulu lalu akan timbul dorongan untuk membentuk suatu kelompok. 

Kelompok anak yang ada akan timbul interaksi sosial satu sama lain yang 

mempengaruhi kemampuan anak. Anak di dalam kelompok tersebut secara 

tidak sengaja dan secara tidak sadar dituntut untuk mengerti berbagai 

komunikasi yang ada. 

Anak juga dituntut untuk mengerti tata karma, sikap serta percakapan 

dengan latar belakang yang berbeda-beda.Ketrampilan berbicara yang baik 

akan mempengaruhi bagian- bagian interaksi sosial sehingga kemampuan 

interaksi sosial anak dapat meningkat. Metode Time token mampu mengatasi 

masalah interaksi yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Masalah-masalah 

tersebut bisa terselesaikan karena strategi ini mampu menciptakan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, kooperatif, kompetitif, dan kolaboratif. 

Anak dapat membicarakan topik yang dapat dimengerti dan menarik 

untuk orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Apabila anak sudah memiliki 



 

 

 

102 

kemampuan berkomunikasi yang baik anak dapat belajar dari oranglain 

bagaimana harus bersikap. Anak seharusnya memiliki kemampuan 

menafsirkan berbagai macam perilaku untuk mengetahui bagaimana pola 

interaksi sosial diterapkan ketika dengan orang lain. Anak yang belum dapat 

menafsirkan perilaku oranglain akan mengalami kesulitan berinteraksi sosial 

dengan oranglain. Hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi 

kemampuan interaksi sosial anak sehingga berdampak pada perilaku anak 

yang antisosial. Hal ini merugikan anak karena kemampuan atau 

perkembangan lainnya juga dapat terhambat.  

Hubungan antara anak dengan teman sebaya merupakan bagian dari 

interaksi sosial yang dilakukan anak dengan lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakatnya. Bonner dalam Syaodih (2005: 43) merumuskan 

interaksi sosial sebagai hubungan antara dua atau lebih individu di mana 

perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki 

perilaku individu yang lain atau sebaliknya. Berdasarkan rumusan tersebut, 

terlihat bahwa dalam interaksi sosial terjadi hubungan timbal balik antara  

individu yang satu dengan individu lainnya. Hubungan timbal balik 

antarindividu akan mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi sosial 

dengan oranglain.    

Hal tersebut juga mempengaruhi kemampuan interaksi sosial anak. 

Anak akan memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik jika orang-orang 

di sekitar memberikan kesempatan serta model yang baik. Inteaksi sosial yang 

berlangsung baik akan memberikan keuntungan serta pengetahuan yang lebih 
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banyak bagi anak. Teman sebaya secara tidak langsung menjadi model bagi 

anak dalam mengembangkan kemampuan interaksi sosial. Teman sebaya akan 

bertukar kemampuan interaksi sosial yang secara tidak sengaja mempengaruhi 

pola atau kemampuan interaksi sosial yang telah dimiliki anak.   

Teman sebaya menurut Havighurst (Havighurst 1978:45) dipandang 

sebagai suatu “kumpulan orang yang kurang lebih berusia sama yang berpikir 

dan bertindak bersama-sama”. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti 

berpendapat bahwa pada usia sekolah, anak-anak mulai keluar dari lingkungan 

keluarga dan memasuki dunia teman sebaya. Peristiwa ini merupakan 

perubahan situasi dari suasana emosional yang aman serta hal ini memiliki 

hubungan yang erat dengan ibu dan anggota keluarga lainnya ke kehidupan 

dunia baru.    

Ketika anak menerima teman sebayanya anak harus mampu menerima 

persamaan usia, menunjukkan minat terhadap permainan, dapat menerima 

teman lain dari kelompok yang lain, dapat menerima jenis kelamin lain, dapat 

menerima keadaan fisik anak yang lain, mandiri atau dapat lepas dari orang 

tua atau orang dewasa lain, serta dapat menerima kelas sosial yang berbeda. 

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi perkembangan kelompok sosial 

ini  adanya kepemimpinan sebaya (peer leadership). Dalam kelompok sosial 

ini seorang anak dianggap mampu memimpin apabila memiliki karakteristik-

karakteristik kemampuan (intelektual) lebih, memiliki kemampuan berkuasa 

(uthoritarian) dan kemampuan mengendalikan (assertive) teman yang lain.   
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Pengalaman anak berinteraksi sosial dengan anak lain dan bahkan 

dengan orang dewasa tidak saja memfasilitasi keterampilan anak dalam 

berkomunikasi dan sosialnya, tetapi juga turut mengembangkan aspekaspek 

perkembangan lainnya, seperti perkembangan kognisi, emosi dan moralnya. 

Pergaulan sosial ini merupakan pengalaman hidup yang kaya dan alami bagi 

anak sehingga dapat mendorong segenap aspek perkembangan anak secara 

lebih terintegrasi dan menyeluruh. Melalui interaksi sosial, anak dapat berlatih 

mengekspresikan emosinya dan menguji perilaku-perilaku moralnya secara 

tepat. Begitu pula pengenalan anak terhadap pola pikir orang lain dapat 

memperkaya pengalaman kognisinya.  

Prinsip metode time token adalah siswa bertanggung jawab pada anggota 

kelompok, kupon bicara yang telah dibagikan. Kupon yang diberikan 

merupakan sarana untuk evaluasi materi siswa. Siswa dapat berdiskusi dengan 

anggota kelompok  untuk menjawab, tetapi evaluasi dilakukan secara 

individual. Apabila ada kupon  anggota kelompok sudah habis maka dia 

memberi kesempatan pada anggota kelompok lain untuk menjawab 

pertanyaan dari pendidik. 

Hal ini menunjukan perlu adanya kerjasama antarindividu dalam 

kelompok tersebut. Kerjasama tidak akan terjadi apabila interaksi sosial di 

dalam kelompok tersebut tidak terjalin dengan baik. Sehingga metode time 

token dapat memupuk rasa kerjasama dengan adanya interaksi sosial yang 

terjadi di dalamnya.  Roger dan David (Suprijono, 2009: 58) mengatakan 

bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. 
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Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut adalah sebagai berikut.    

a) Positive interdependence (saling ketergantungan positif)  

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota  kelompok 

secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut.   

b) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan)    

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah 

membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat. 

Tanggungjawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua 

anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah 

mengikuti kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat 

menyelesaikan tugas yang sama. 

c) Face to face promotive interaction (interaksi promotif)    

Unsur  ini penting karena dapat  menghasilkan  saling ketergantungan 

positif. Ciri–ciri interaksi promotif adalah saling membantu secara efektif 

dan efisien, saling memberikan informasi dan sarana yang diperlukan, 

memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien, saling 

mengingatkan, saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan 

argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah 
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yang dihadapi, saling percaya, dan saling memotivasi untuk memperoleh 

keberhasilan bersama.    

d)  Interpersonal skill (komunikasi antaranggota)    

Pendidik untuk mengkoordinasikan kegiatan siswa dalam mencapai 

tujuan, siswa harus saling mengenal, percaya, mampu berkomunikasi 

secara akurat dan tidak berambisius, saling menerima, mendukung,serta 

mampu menyelesaikan konflik secara  konstruktif.   Sesuai dengan 

pernyataan tersebut, metode time token mampu mengkontrol saat anak 

berambisius untuk mengungkapkan pendapat.  

Anak memiliki jumlah token tertentu sehingga ketika token yang 

dimiliki telah habis maka tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Anak saling menerima pendapat satu sama lain sehingga 

anak secara tida langsung belajar untuk toleransi. Hal ini dibuktikan, 

ketika token yang telah dibawa habis maka anak memberi kesempatan 

kepada yang lain untuk mengungkapkan pendapat. Anak juga memahami 

dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya. 

e) Group processing (pemrosesan kelompok)    

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan 

kegiatan dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang 

sangat membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan 

kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan 

kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. 
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Ada dua tingkat pemrosesan yaitu kelompok kecil dan kelas secara 

keseluruhan.  

Peneliti menjabarkan perbedaaan metode time token dengan metode 

pembelajaran konvensional sebagai berikut: 

Tabel 4.B perbedaan metode time token dengan metode pembelajaran 

konvensional.   

Metode Time Token Metode Pembelajaran 

konvensional 

Interpedensi positif dengan prosedur-   

prosedur yang terstruktur jelas.  
Tidak ada interpedensi positif .  

Akuntabilitas individu atas pembagian 

kerja kelompok.  

Tidak ada akuntabilitas atas 

pembagina kerja kelompok.  

Relatif menekankan kelompok yang 

terdiri dari siswa dengan level 

kemampuan yang berbeda.  

Cenderung menekankan 

kelompok yang terdiri dari siswa 

dengan level kemampuan yang 

setara.  

Saling  berbagi  peran kepemimpinan.  Jarang menunjukkan pemimpin 

kelompok.  

Masing-masing anggota saling 

menshare tugas pembelajaran dengan 

anggota yang lain.  

Masing-masing anggota jarang 

yang membantu anggotanya yang 

lain untuk belajar.  

Bertujuan memaksimalkan pembelajaran 

setiap anggota kelompok.  

Fokus hanya untuk 

menyelesaikan tugas.  

Menjaga relasi kerja sama yang baik.  Acap kali mengabaikan relasi 

kerja sama yang baik.  

Mengajarkan keterampilan bekerja sama 

yang efektif.  

Menganggap semua siswa bisa 

bekerja sama dengan baik.  

Observasi guru pada kualitas teamwork  

siswa.  

Jarang ada observasi dari guru.  
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Merancang prosedur-prosedur yang jelas 

dan mengalokasikan waktu yang 

memadai untuk pemrosesan kelompok.  

Jarang merancang prosedur dan 

mengalokasikan waktu untuk 

pemrosesan kelompok  

 

Metode time token lebih diminati oleh anak-anak dalam mempelajari 

sesuatu ataupun dikemas dalam bentuk permainan. Metode time token  

mampu membantu anak yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan 

teman sebayanya. Ketrampilan bekerjasama akan terbentuk secara tidak 

sengaja dengan menerapkan metode ini. Pendidik dapat mengelompokan anak 

dengan level perkembangan yang berbeda. Anak dapat saling bertukar 

informasi, sehingga kemampuan anak dapat meningkat sesuai apa yang 

didapat. Pendidik juga dapat membentuk relasi yang baik antar anak-anak. 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN  

Keterbatasan penelitian ini  adalah keterbatasan waktu pada penelitian 

karena mendekati liburan sekolah. Peneliti memberikan treatment pada kelas 

eksperimen seminggu 3 kali, sehingga keefektifan treatment menjadi kurang. 

Guru kelas yang membatasi peneliti untuk memberikan treatment berbeda 

pada siswa yang berindikasi berkebutuhan khusus pada salah satu kelas 

eksperimen. Peneliti juga mengalami kesulitan ketika proses pemberian 

treartment pada anak-anak, karena terdapat anak yang mengambil token milik 

teman yang lain.  
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

 Sesuai dengan standar kompetensi (SK) mempraktikan berbagai 

keterampilan permainan olahraga dalam bentuk yang sederhana dan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya, serta kompetensi dasar (KD) mempraktikan 

keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai 

kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat dan percaya diri. Dalam SK dan KD 

diatas disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikan keterampilan olahraga yang 

sederhana, dan mempraktikan keterampilan atletik dengan peraturan yang 

dimodifikas, tetapi dalam praktek pembelajaran tuna grahita di lapangan masih 

cenderung kurang memperhatikan arahan guru karena pada pembelajaran lari guru 

belum menerapkan pembelajaran melalui permainan sederhana dan modifikasi 

aturan yang sesuai dengan karakteristik siswa tuna grahita ringan itu sendiri, 

sehingga inti dari pembelajaran belum tersampaikan sepenuhnya. 

 Hasil pengamatan dalam proses pembelajaran atletik khususnya lari pada 

kelas C tuna grahita ringan tingkat SMALB di peneliti menjumpai bahwa 1) 

pembelajaran lari cenderung seperti siswa normal dan belum dilakukan modifikasi 

dengan permaianan, 2) Jarak lari dalam pembelajaran sama dengan jarak siswa 

normal, 3) terkadang ada siswa yang cepat berhenti lari karena bosan hanya 

berlari bolak-balik saja. 



 

 

 

110 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengembangkan 

pembelajaran atletik khususnya lari dengan cara yang menyenangkan dan 

mencakup materi pembelajaran. Dalam penelitian ini dikembangkan produk 

modifikasi permainan sederhana gerak dasar lari yang dalam proses 

penyusunannya memperhatikan karakteristik anak tuna grahita ringan.  

 Hasil akhir dari penelitian ini adalah produk model permainan “Jaring 

Ikan”. Berdasarkan data uji coba skala kecil (N=10) dan uji coba lapangan (N=20) 

pada siswa kelas C tuna grahita ringan tingkat SMALB di SLB Negeri Semarang. 

 Produk model permainan “Jaring Ikan” sudah dapat dipraktekan kepada 

subjek ujicoba. Hal ini didasarkan pada analisis data lembar evaluasi ahli sebelum 

uji skala kecil didapat dari ahli penjas adaptif 81.4%, dari ahli pembelajaran 1 

didapat  72.9%, sedangkan untuk ahli pembelajaran 2 didapat presentase sebesar 

65.7%. dari ketiga data tersebut didapat rata-rata 73.3%, maka produk permainan 

“Jaring Ikan” dikatakan layak memenuhi kriteria baik dan dapat diterapkan untuk 

siswa kelas C tuna grahita ringan tingkat SMALB di SLB Negeri Semarang.  

 Berdasarkan hasil uji coba lapangan produk permainan ini dapat 

diterapkan kepada subjek uji coba. Hal ini didasarkan pada analisis data lembar 

evaluasi ahli sebelum uji coba lapangan didapat presentase dari  ahli penjas 

adaptif 82.8%, dari ahli pembelajaran 1 didapat  80%, sedangkan untuk ahli 

pembelajaran 2 didapat presentase sebesar 81.4% dari ketiga data tersebut didapat 

rata-rata 81.4%, maka produk permainan “Jaring Ikan” dikatakan layak memenuhi 

kriteria baik dan dapat diterapkan untuk siswa kelas C tuna grahita ringan tingkat 

SMALB di SLB Negeri Semarang. 
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 Produk model permainan “Jaring Ikan” sudah dapat digunakan untuk 

siswa kelas C tuna grahita ringan tingkat SMALB di SLB Negeri Semarang. Hal 

itu berdasarkan hasil analisis data uji coba skala kecil didapat persentase sebesar 

65% dengan kriteria cukup baik dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat 

persentase sebesar 72.83%  dengan kriteria baik. Berdasarkan kriteria yang ada 

terdapat peningkatan dengan selisih persentase sebesar 7,83%, maka pembelajaran 

memalui permainan “Jaring Ikan”  ini telah memenuhi kriteria baik sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan sehingga aspek ini dapat digunakan untuk siswa 

kelas C tuna grahita ringan tingkat SMALB di SLB Negeri Semarang. 

Secara garis besar, faktor yang dapat menjadikan permainan “Jaring Ikan” 

dapat diterima siswa kelas C tuna grahita ringan tingkat SMALB di SLB Negeri 

Semarang dan masuk dalam kriteria baik adalah:  

1) Peraturan permainan yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh siswa tuna 

grahita. 

2) Siswa tuna grahita merasa senang dan gembira dalam melakukan permainan 

Karena teknik yang mudah dipraktekan bahkan untuk siswa tuna grahita yang 

memiliki keterampilan gerak dibawah anak normal seusianya. 

Dengan demikian, baik dari uji coba skala kecil dan uji coba lapangan,  

model permainan ini dapat digunakan untuk siswa kelas C tuna grahita ringan 

tingkat SMALB di SLB Negeri Semarang.  

 

5.2 Saran 

1) Model pembelajaran gerak dasar lari  “Jaring Ikan” sebagai produk yang telah 

dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian 
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materi pembelajaran dalam  pembelajaran atletik untuk siswa kelas C tuna 

grahita ringan. 

2) Penggunaan model pembelajaran “Jaring Ikan” ini harus memperhatikan 

faktor keamanan dan keselamatan bagi siswa. Karena siswa yang dituju 

adalah siswa tuna grahita maka guru harus memperhatikan benda benda yang 

ada disekitar lapangan permainan agar tidak menimbulkan potensi bahaya 

bagi siswa. 

3) Bagi guru penjas di SLB, dan yang sederajat diharapkan agar dapat 

mengembangkan model pembelajaran gerak dasar lari “Jaring Ikan” agar 

lebih menarik, dan dapat berkembang menjadi lebih baik. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan cerita bergambar( kegiatan sehari-hari) 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh 

menjawab pertanyaan lagi. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti dan anak memnyanyikan lagu 1 + 1  

4. Peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan isi lagu yang dinyanyikan 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan cerita bergambar( kegiatan sehari-hari) 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk membaca doa sehari-hari sesuai 

gambar. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan penjelasan tentang Kisah Rasullah SAW 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 09.45 – 10.30 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan cerita bergambar( kegiatan sehari-hari) 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk membaca doa sehari-hari sesuai 

gambar. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan penjelasan tentang Gunung Meletus 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan penjelasan tentang Terjadinya Hujan 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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  Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan penjelasan tentang Banjir 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan penjelasan tentang Tanah Longsor 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti memberikan penjelasan tentang terjadinya Pelangi 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

 Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti dan anak melihat video yang berjudul Gerhana Bulan. 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti dan melihat video tentang membantu teman 

4. Peneliti meminta setiap kelompok untuk menyimak cerita tersebut dan 

memberikan pertanyaan. 

5. Setiap anak menyatukan pendapatnya dalam satu tim/kelompok mereka 

dan setiap anggota tim mengetahui jawaban tersebut. 

6. Peneliti menunjuk salah satu elompok untuk menjawab. 

7. Setiap anak yang selesai menjawab pertanyaan, siswa harus memberikan 

satu kuponnya kepada peneliti. 

8. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

 

 

RANCANGAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Tempat   : TK Tarbiyatul Banin II Salatiga 

Waktu   : 45 menit 

Jumlah subjek  :  30 

Metode pembelajaran :  Time Token 

Kelompok  : B 

Kegiatan  : 

1. Anak dibagi menjadi 3-6 orang setiap kelompok. 

2. Peneliti membagikan kupon pada setiap anak. 

3. Peneliti dan anak memainkan tepuk polisi. 

4. Peneliti meminta setiap anak untuk menyebutkan apa yang diminta oleh 

peneliti. 

5. Setiap anak yang menyebutkan benda yang diinginkan, siswa harus 

memberikan satu kuponnya kepada peneliti. 

6. Siswa yang kuponnya habis tidak boleh menjawab pertanyaan lagi. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

 

Kemampuan Interaksi Sosial Anak 

 

 

No Bagian-bagian 

interaksi sosial 

anak 

Favourable Unfavourable 

1. Sikap 1. Anak mau berbagi makanan 

dengan temannya. 

2. Anak mau menunggu giliran 

bermain 

3. Anak menaati aturan 

permainan yang dibuat oleh 

guru 

4. Anak membantu temannya 

membereskan mainan. 

5. Anak mau menaati aturan 

permainan yang dibuat oleh 

temannya. 

6. Anak bermain bersama 

dengan semua teman 

sebayanya tanpa menangis 

9. Anak acuh melihat 

temannya yang terjatuh 

atau menangis. 

10. Anak  memaksa membuat 

peraturan permainan 

sendiri. 

11. Anak ragu-ragu 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

12. Anak memaksa bermain di 

luar kelas pada jam 

pelajaran. 

13. Anak berbicara sendiri 

ketika guru sedang 

memberikan informasi. 
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atau bertengkar. 

7. Anak mengadukan ke guru 

ketika ada barang milik 

temannya yang tertinggal/ 

terjatuh.  

8. Anak  bermain bersama 

dengan semua teman tanpa 

memilih-milih.  

 

14. Anak memilih-milih 

kegiatan yang ditentukan 

oleh guru. 

15. Anak lebih banyak 

meminta bantuan guru 

untuk menyelesaikan 

tugasnya. 

2. Percakapan 16. Anak lebih banyak 

mengajukan pertanyaan 

dalam diskusi.  

17. Anak menyapa teman atau 

guru ketika bertemu 

18. Anak akan mengucapkan 

terima kasih apabila telah 

mendapatkan pujian atau 

sesuatu dari guru atau 

temannya. 

19. Anak mengucapkan maaf 

apabila anak menjatuhkan 

atau merusak barang milik 

orang lain. 

23. Anak menegur temannya 

dengan berkata kasar. 

24. Anak mencemooh teman 

yang tidak disukai. 

25. Anak lebih banyak diam 

ketika guru memberikan 

pertanyaan. 

26. Anak belum mau menyapa 

guru atau teman ketika 

bertemu. 

27. Anak ragu-ragu 

menyampaikan pesan 

kepada guru atau 

temannya. 
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20. Anak mengungkapkan 

perasaan senang atau sedih 

kepada teman atau guru. 

21. Anak menanggapi cerita 

temannya dengan berbicara 

sopan.  

22. Anak berani bercerita di 

depan kelas.  

28. Anak berebut mainan 

dengan berteriak. 

29. Anak menirukan gaya 

berbicara temannya. 

3. Gerakan fisik 30. Anak berjabat tangan dengan 

teman atau guru ketika 

bertemu. 

31. Anak mencium tangan guru 

saat bertemu atau pulang. 

32. Anak berhigh five (tos) 

dengan temannya apabila 

merayakan keberhasilan 

33. Anak mau tunjuk jari untuk 

menyampaikan pesan dalam 

diskusi. 

34. Anak membungkukan badan 

ketika melewati orang yang 

lebih tua. 

35. Anak bertepuk tangan untuk 

38. Anak mendorong 

temannya ketika antre 

untuk mencuci tangan. 

39. Anak menggandeng 

temannya apabila maju ke 

depan kelas. 

40. Anak memukul temannya 

untuk mendapatkan 

mainan yang diinginkan. 

41. Anak bersembunyi 

dibelakang ibunya bila 

bertemu guru di jalan. 

42. Anak berkacak pinggang 

saat menegur teman 

43. Anak mengepalkan kedua 
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memberikan pujian kepada 

temannya. 

36. Anak mengajak temannya 

bermain bersama dengan 

merangkul temannya. 

37. Anak menepuk bahu 

temannya saat memanggil. 

 

tangan dibelakang 

punggung saat maju di 

depan kelas. 

44. Anak menggelengkan 

kepala untuk menolak 

perintah guru. 

45. Anak menunjuk temannya 

yang berbuat salah 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Gedung A3 lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Kode Pos 50299 

 

SKALA INTERAKSI SOSIAL ANAK 

 

Nama : 

Usia : 

Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda Check list (√) pada kolom pilihan jawaban yang telah disediakan 

sesuai dengan kondisi, serta sikap anak pada saat ini. 

Keterangan : 

SS = Sangat sesuai 

S = Sesuai 

TS = Tidak Sesuai 

STS = Sangat tidak sesuai 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Anak berhigh five (tos) dengan temannya apabila 

merayakan keberhasilan. 

    

2. Anak mengungkapkan perasaan senang atau sedih kepada 

teman atau guru. 
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3. Anak akan membantu temannya membereskan mainan.     

4. Anak mengajak temannya bermain bersama dengan 

merangkul temannya. 

    

5. Anak memukul temannya untuk mendapatkan mainan 

yang diinginkan. 

    

6. Anak berkacak pinggang saat menegur teman.     

7. Anak ingin berbagi makanan dengan temannya.     

8. Anak berjabat tangan dengan teman atau guru ketika 

bertemu. 

    

9. Anak berani bercerita di depan kelas.     

10. Anak ingin memberitahu guru ketika terdapat barang 

milik temannya yang tertinggal/ terjatuh.  

    

11. Anak membungkukkan badan ketika melewati orang yang 

lebih tua. 

    

12. Anak belum mau menyapa guru atau teman ketika 

bertemu. 

    

13. Anak berebut mainan dengan berteriak.     

14. Anak mengajukan pertanyaan dalam diskusi.      

15. Anak ragu-ragu menyampaikan pesan kepada guru atau 

temannya. 

    

16. Anak diam ketika guru memberikan pertanyaan.     

17. Anak berniat memilih-milih kegiatan yang ditentukan 

oleh guru 
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18. Anak mendorong temannya ketika antri untuk mencuci 

tangan. 

    

19. Anak mencium tangan guru saat bertemu atau pulang.     

20. Anak bersembunyi di belakang ibunya bila bertemu guru 

di jalan.  

    

21. Anak  akan bermain bersama dengan semua teman tanpa 

memilih-milih.  

    

22. Anak tunjuk jari untuk menyampaikan pesan dalam 

diskusi. 

    

23. Anak ragu-ragu mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

    

24. Anak berebut mainan dengan berteriak.     

25. Anak bertepuk tangan untuk memberikan pujian kepada 

temannya. 

    

26. Anak akan bermain bersama dengan semua teman 

sebayanya tanpa menangis atau bertengkar. 

    

27. Anak ingin menaati aturan permainan yang dibuat oleh 

guru. 

    

28. Anak mencemooh teman yang tidak disukai.     

29. Anak menegur temannya dengan perkataan kasar.     

30. Anak akan menunggu giliran bermain.     

31. Anak ingin menaati aturan permainan yang dibuat oleh 

temannya. 
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32. Anak menanggapi cerita temannya dengan  sopan.      

33. Anak menggelengkan kepala untuk menolak perintah 

guru. 

    

34. Anak menginginkan bantuan guru untuk menyelesaikan 

tugasnya. 

    

35. Anak ingin bicara sendiri ketika guru sedang memberikan 

informasi. 

    

36. Anak acuh melihat temannya yang terjatuh atau 

menangis. 

    

37. Anak akan memaksa bermain di luar kelas pada jam 

pelajaran. 
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HASIL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS DAN RELIABITAS SEBELUM 

UJI COBA 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.925 45 

 

Item-Total Statistics  

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan  

ITEM1 129.94 179.703 .419 .924 Valid 

ITEM2 130.20 193.224 -.424 .930 Gugur 

ITEM3 130.03 185.264 .135 .925 Gugur 

ITEM4 130.17 190.146 -.224 .929 Gugur 

ITEM5 130.20 179.106 .426 .924 Valid 

ITEM6 130.03 177.911 .578 .922 Valid 

ITEM7 130.23 178.476 .353 .925 Valid 

ITEM8 129.40 178.600 .472 .923 Valid 

ITEM9 129.34 178.997 .448 .923 Valid 

ITEM10 130.00 175.118 .729 .921 Valid 

ITEM11 129.66 179.291 .545 .923 Valid 

ITEM12 130.03 177.264 .522 .923 Valid 

ITEM13 129.89 185.928 .025 .927 Gugur 

ITEM14 130.00 173.824 .652 .921 Valid 
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ITEM15 130.23 176.593 .620 .922 Valid 

ITEM16 129.71 176.975 .622 .922 Valid 

ITEM17 129.63 169.770 .672 .921 Valid 

ITEM18 130.71 175.739 .646 .922 Valid 

ITEM19 130.20 181.106 .305 .925 Valid 

ITEM20 130.14 176.950 .466 .923 Valid 

ITEM21 129.83 180.499 .407 .924 Valid 

ITEM22 129.40 175.894 .520 .923 Valid 

ITEM23 129.60 176.953 .686 .922 Valid 

ITEM24 129.77 175.240 .662 .921 Valid 

ITEM25 130.14 174.655 .624 .922 Valid 

ITEM26 130.34 173.761 .674 .921 Valid 

ITEM27 129.86 177.891 .623 .922 Valid 

ITEM28 129.57 171.017 .688 .921 Valid 

ITEM29 129.94 178.938 .517 .923 Valid 

ITEM30 129.89 175.692 .676 .921 Valid 

ITEM31 129.80 178.929 .635 .922 Valid 

ITEM32 129.66 177.055 .398 .924 Valid 

ITEM33 129.29 179.445 .468 .923 Valid 

ITEM34 129.69 179.281 .568 .923 Valid 

ITEM35 129.86 178.303 .592 .922 Valid 

ITEM36 130.60 189.071 -.162 .929 Gugur 

ITEM37 129.91 181.787 .462 .924 Valid 

ITEM38 130.29 176.328 .575 .922 Valid 

ITEM39 130.14 172.773 .729 .920 Valid 

ITEM40 129.94 184.055 .143 .926 Gugur 

ITEM41 129.77 181.946 .235 .925 Gugur 

ITEM42 130.00 178.588 .457 .923 Valid 

ITEM43 129.89 172.987 .650 .921 Valid 

ITEM44 129.60 177.247 .598 .922 Valid 

ITEM45 130.46 187.314 -.058 .928 Gugur 
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HASIL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS DAN RELIABITAS SETELAH 

UJI COBA 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.947 37 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITEM1 107.91 182.610 .430 .946 

ITEM5 108.17 181.676 .456 .946 

ITEM6 108.00 180.706 .597 .945 

ITEM7 108.20 181.047 .377 .947 

ITEM8 107.37 182.476 .422 .946 

ITEM9 107.31 182.751 .406 .946 

ITEM10 107.97 177.911 .745 .944 

ITEM11 107.63 182.711 .519 .946 

ITEM12 108.00 180.353 .520 .946 

ITEM14 107.97 176.440 .675 .944 

ITEM15 108.20 179.576 .625 .945 

ITEM16 107.69 179.987 .625 .945 

ITEM17 107.60 172.953 .664 .945 

ITEM18 108.69 178.516 .662 .945 

ITEM19 108.17 184.146 .309 .947 
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ITEM20 108.11 179.281 .504 .946 

ITEM21 107.80 183.694 .400 .946 

ITEM22 107.37 179.711 .481 .946 

ITEM23 107.57 180.370 .660 .945 

ITEM24 107.74 177.903 .685 .944 

ITEM25 108.11 177.634 .627 .945 

ITEM26 108.31 176.398 .696 .944 

ITEM27 107.83 180.734 .640 .945 

ITEM28 107.54 174.255 .677 .944 

ITEM29 107.91 181.669 .542 .945 

ITEM30 107.86 178.714 .678 .944 

ITEM31 107.77 182.005 .635 .945 

ITEM32 107.63 180.534 .379 .947 

ITEM33 107.26 182.961 .439 .946 

ITEM34 107.66 182.526 .554 .945 

ITEM35 107.83 181.029 .618 .945 

ITEM37 107.89 184.751 .475 .946 

ITEM38 108.26 179.314 .579 .945 

ITEM39 108.11 175.281 .758 .944 

ITEM42 107.97 181.382 .474 .946 

ITEM43 107.86 175.244 .689 .944 

ITEM44 107.57 179.840 .629 .945 
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Frequencies 

 

Statistics 

  KemampuanIntera

ksiSosialAUD JenisKelas 

N Valid 74 74 

Missing 0 0 

Mean 125.96 1.50 

Std. Error of Mean 1.523 .059 

Median 126.50 1.50 

Mode 119
a
 1

a
 

Std. Deviation 13.101 .503 

Variance 171.628 .253 

Skewness -.154 .000 

Std. Error of Skewness .279 .279 

Kurtosis -.868 -2.056 

Std. Error of Kurtosis .552 .552 

Range 48 1 

Minimum 100 1 

Maximum 148 2 

Sum 9321 111 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Frequency Table 

 

KemampuanInteraksiSosialAUD 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100 1 1.4 1.4 1.4 

102 3 4.1 4.1 5.4 

104 1 1.4 1.4 6.8 

105 1 1.4 1.4 8.1 
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106 1 1.4 1.4 9.5 

108 2 2.7 2.7 12.2 

109 1 1.4 1.4 13.5 

110 2 2.7 2.7 16.2 

111 1 1.4 1.4 17.6 

112 1 1.4 1.4 18.9 

114 1 1.4 1.4 20.3 

115 1 1.4 1.4 21.6 

116 1 1.4 1.4 23.0 

117 2 2.7 2.7 25.7 

118 2 2.7 2.7 28.4 

119 4 5.4 5.4 33.8 

120 1 1.4 1.4 35.1 

121 3 4.1 4.1 39.2 

122 1 1.4 1.4 40.5 

123 1 1.4 1.4 41.9 

124 4 5.4 5.4 47.3 

125 1 1.4 1.4 48.6 

126 1 1.4 1.4 50.0 

127 1 1.4 1.4 51.4 

128 1 1.4 1.4 52.7 

129 3 4.1 4.1 56.8 

130 4 5.4 5.4 62.2 

131 2 2.7 2.7 64.9 

132 2 2.7 2.7 67.6 

134 2 2.7 2.7 70.3 

136 2 2.7 2.7 73.0 

137 3 4.1 4.1 77.0 

138 2 2.7 2.7 79.7 

139 3 4.1 4.1 83.8 
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140 1 1.4 1.4 85.1 

141 3 4.1 4.1 89.2 

143 1 1.4 1.4 90.5 

144 1 1.4 1.4 91.9 

145 1 1.4 1.4 93.2 

147 1 1.4 1.4 94.6 

148 4 5.4 5.4 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

 

 

 

 

JenisKelas 

 Valid 

 kelas eksperimen kelas kontrol Total 

Frequency 37 37 74 

Percent 50.0 50.0 100.0 

Valid Percent 50.0 50.0 100.0 

Cumulative Percent 50.0 100.0  
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Explore 

 

 

JenisKelas 

 

Case Processing Summary 

Cases 

KemampuanInteraksiSosialAUD 

JenisKelas 

kelas eksperimen kelas kontrol 

Valid N 37 37 

Percent 100.0% 100.0% 

Missing N 0 0 

Percent .0% .0% 

Total N 37 37 

Percent 100.0% 100.0% 

 

 

Descriptives 

 JenisKelas Statistic Std. Error 

KemampuanInteraksiSosi

alAUD 

kelas eksperimen Mean 136.92 1.066 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
134.76 

 

Upper 

Bound 
139.08 

 

5% Trimmed Mean 136.83  

Median 137.00  

Variance 42.077  

Std. Deviation 6.487  

Minimum 127  

Maximum 148  

Range 21  
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Interquartile Range 10  

Skewness .283 .388 

Kurtosis -1.033 .759 

kelas kontrol Mean 115.00 1.263 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
112.44 

 

Upper 

Bound 
117.56 

 

5% Trimmed Mean 115.20  

Median 117.00  

Variance 59.056  

Std. Deviation 7.685  

Minimum 100  

Maximum 126  

Range 26  

Interquartile Range 12  

Skewness -.457 .388 

Kurtosis -1.025 .759 

 

 

Tests of Normality 

  KemampuanInteraksiSosialAUD
a
 

  JenisKelas 

  kelas eksperimen kelas kontrol 

Kolmogorov-Smirnov Statistic .127 .143 

df 37 37 

Sig. .137 .053 

Shapiro-Wilk Statistic .935 .929 

df 37 37 

Sig. .031 .021 

a. Lilliefors Significance Correction  



 

 

 

151 

KemampuanInteraksiSosialAUD 

 

Histograms 
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Stem-and-Leaf Plots 
 

KemampuanInteraksiSosialAUD Stem-and-Leaf Plot for 

JenisKelas= kelas eksperimen 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     5,00       12 .  78999 

    10,00       13 .  0000112244 

    10,00       13 .  6677788999 

     6,00       14 .  011134 

     6,00       14 .  578888 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 
 

KemampuanInteraksiSosialAUD Stem-and-Leaf Plot for 

JenisKelas= kelas kontrol 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     5,00       10 .  02224 

     5,00       10 .  56889 

     5,00       11 .  00124 

    10,00       11 .  5677889999 

    10,00       12 .  0111234444 

     2,00       12 .  56 

 

 Stem width:        10 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

Normal Q-Q Plots 
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Detrended Normal Q-Q Plots 
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T-Test 

 

Group Statistics 

 KemampuanInteraksiSosialAUD 

 JenisKelas 

 kelas eksperimen kelas kontrol 

N 37 37 

Mean 136.92 115.00 

Std. Deviation 6.487 7.685 

Std. Error Mean 1.066 1.263 
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Independent Samples Test 

   KemampuanInteraksiSosial

AUD 

   Equal 

variances 

assumed 

Equal 

variances not 

assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F 2.033 
 

Sig. .158 
 

t-test for Equality of 

Means 

t 13.258 13.258 

df 72 70.026 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Mean Difference 21.919 21.919 

Std. Error Difference 1.653 1.653 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 18.623 18.622 

Upper 25.215 25.216 

 

 

 

 

 

Oneway 

 

Test of Homogeneity of Variances 

KemampuanInteraksiSosialAUD  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.033 1 72 .158 
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ANOVA 

KemampuanInteraksiSosialAUD   

 Between Groups Within Groups Total 

Sum of Squares 8888.122 3640.757 1.253E4 

df 1 72 73 

Mean Square 8888.122 50.566  

F 175.772   

Sig. .000   
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