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ABSTRAK 

Tri Wicaksono, 2014, Interaksi Sosial Anak-anak Mucikari Dengan Teman Sebaya, 

Disekitar Lingkungan Lokalisasi Sunan Kuning, Kalibanteng, Semarang. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : (1) 

Dr. Amin Yusuf, M.Si  

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Menganalisis dan mendeskripsikan pola 

interaksi sosial anak-anak Mucikari dengan teman sebaya, (2) Mendeskripsikan proses 

interaksi anak-anak Mucikari dengan teman sebaya, (3) Mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan karakteristik sosial psikologis anak-anak Mucikari dengan teman 

sebaya.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini 

berjumlah 5  orang yang terdiri dari 3 Mucikari dan  2 orang warga yang sama-sama 

mempunyai anak. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

trianggulasi. Teknik penganalisisan data yag digunakan yaitu dengan (1) Reduksi data, 

(2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pola interaksi yang terjadi antara anak-anak 

Mucikari dengan teman sebaya sudah berjalan dengan baik, di antara mereka tidak ada 

pertentangan ataupun persaingan yang berarti. (2) Proses interaksi sosial anak-anak 

Mucikari dengan teman sebaya juga sudah berjalan dengan baik, mereka dapat 

melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial yang baik tanpa ada rasa kesulitan 

dalam berkomunikasi dengan teman sebaya. (3) karakteristik sosial anak-anak Mucikari 

yang meliputi perkembangan (IQ) dan perkembangan (EQ) rata-rata dari anak-anak 

Mucikari juga baik, mereka termasuk anak-anak yang pandai dan karakteristik kelompok 

teman sebaya yang ada, kelompok yang mereka bentuk masuk ke dalam tipe kelompok 

sebaya informal dan model kelompok yang dipakai adalah model kelompok multi. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah pola interaksi yang terjadi antara anak-anak 

Mucikari dengan teman sebaya sudah berjalan baik, tidak ada masalah-masalah yang 

berarti, selaian itu di antara mereka juga jarang terjadi persaingan, pertentangan atau 

konflik. Poses interaksi sosial yang terjadi antara anak-anak Mucikari dengan teman 

sebaya yang meliputi kontak sosial dan komunikasi sosial juga sudah berjalan dengan 

baik karena di antara mereka dapat saling menghargai, menghormati dan saling 

membantu antar satu sama lainnya. Karakteristik sosial psikologis anak-anak Mucikari 

dengan teman sebaya termasuk baik mereka memiliki kecerdasan kognitif yang cukup 

selain itu dalam kelompok teman sebaya mereka dapat menentukan kelompok mereka 

sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Saran dalam penelitian ini, bagi ibu-ibu yang 

bekerja sebagai Mucikari dan membawa anaknya di lokalisasi alangkah baiknya agar 

menitipkan anak-anaknya di kost.an dan tidak membawanya saat bekerja, bagi ibu-ibu 

warga sekitar harus tetap mengontrol anak-anaknya karena usia-usia sekolah sangat 

rentan terhadapa perkembangan lingkungan sekitar. 

Kata Kunci : Interaksi Sosial : Anak-anak Mucikari, Teman Sebaya 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak manusia dilahirkan sampai tua dia selalu dibantu oleh orang lain, baik 

itu  orang yang bisa diajak bicara dan dapat memberikan masukan atau arahan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dari bantuan orang lain manusia bisa dapat bicara dan 

dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya atas masukan-masukan 

atau arahan dari orang lain. 

Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri pribadinya dan dengan 

lingkungan sekitarnya. Antara manusia dengan lingkungan sekitar terdapat adanya 

timbal balik. Pada proses timbal balik ini menentukan dan ditentukan oleh hakikat 

kemanusiaan. Jadi dapat dikatakana bahwa pribadi manusia hanya dapat berkembang 

apabila berada di dalam kelompok sosial. 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sebagai 

mahkluk sosial manusia selalu mengadakan interaksi sosial dengan manusia lainnya. 

Interaksi sosial adalah proses di mana antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dan saling berhubungan antara 

satu dengan yang lainnya (Narwoko, 2006:20). 

Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial  karena tanpa 

interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan 

secara tidak langsung akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok 
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sosial. Pergaulan semacam itu baru akan terjadi apabila orang perorangan atau 

kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk 

mencapai tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian dan lain sebagainya. 

Maka interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, yang menunjuk pada hubungan-

hubungan sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat. 

The Journal International of Social Sciences 1 Oktober 2004. 

Social interaction is a dynamic social relationship relating individuals 

the relationship between individuals, between individuals and groups, 

between groups with other social groups. Social interaction occurs 

when two individuals meet greet each other, shake hands and fight. 

Meeting the individuals is a social interaction (Philip, 2004:7). 

 

Dari uraian jurnal di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan 

hubungan antara individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antara 

kelompok, antara kelompok dengan kelompok yang lain. Interaksi sosial terjadi 

ketika dua orang individu bertemu dan saling menyapa, berjabat tangan, bercandaria 

atau mungkin berkelahi. Pertemuan individu tersebut merupakan suatu interaksi 

sosial (Philip, 2004:7). 

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok 

tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-

anggotanya (Soekanto 2012:56). Suatu contoh apabila seseorang memukul kursi, 

tidak akan terjadi suatu interaksi sosial karena kursi tersebut tidak akan bereaksi dan 

mempengaruhi orang yang telah memukulnya. Interaksi sosial tak akan mungkin 

terjadi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang 
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sama sekali tidak berpengaruh terhadap system syarafnya, sebagai akibat hubungan 

termaksud. 

Di dalam proses interaksi sosial juga terdapat bentuk-bentuk interaksi sosial, 

bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan 

(competition), dan bahkan juga berbentuk pertentangan (conflict). Suatu pertikaian 

mungkin pada akhirnya akan mendapatkan penyelesaian, mungkin penyelesaian 

tersebut hanya akan dapat di terima untuk sementara waktu, yang dinamakan 

akomodasi (accommodation) dan ini berarti bahwa kedua belah pihak belum tentu 

puas sepenuhnya, suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari 

interaksi sosial. Ke empat bentuk pokok dari interaksi sosial tersebut merupakan 

suatu kontinuitas, interaksi di mulai dengan kerjasama kemudian menjadi persaingan 

dan pada akhirnya sampai ke dalam proses akomodasi (Soekanto 2006:64). 

Proses interaksi terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat 

merupakan sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri hidup bersama-sama 

dalam waktu yang cukup lama yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki 

kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok 

tersebut. Interaksi seseorang juga sangat besar dipengaruhi dari faktor lingkungan 

yang ada disekitarnya, seseorang dapat berinteraksi dengan baik apabila lingkungan 

yang ada disekitarnya baik, dan sebaliknya apabila seseorang tersebut berada di 

dalam lingkungan yang tidak baik seseorang tersebut akan lebih cenderung kurang 

baik dalam berinteraksi dengan orang lain dari perkataan maupun tingkah lakunya. 

Anak-anak yang ada disekitar lingkungan lokalisasi juga akan berbeda dengan anak-
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anak yang lainnya yang tidak berada di dalam lingkungan lokalisasi dalam 

berinteraksi dengan temannya, anak-anak yang ada di dalam lingkungan lokalisasi 

akan lebih banyak mengucapkan kata-kata kotor yang tidak sepantasnya diucapkan 

sesuai dengan umurnya.  

Sebagai makhluk monodualis manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani 

yang merupakan kesatuan utuh. Seorang manusia hidup tentu saja memiliki 

kebutuhan hidup, salah satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia adalah 

makan, guna memenuhi kebutuhan individu untuk bekerja. Kebutuhan-kebutuhan itu 

untuk dapat di perhatikan dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan 

hidupnya (Siswanto, 2012:24). Manusia bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan 

hidup mereka, individu bekerja dengan berbagai macam cara ada yang bekerja sesuai 

dengan norma yang berlaku anatara lain berdagang, guru, polisi, tentara, karyawan, 

petani ada juga masyarakat yang bekerja dengan menggunakan cara-cara yang kurang 

sesuai dengan norma yang berlaku seperti salah satunya menjadi pencuri, penjudi dan 

Germo/mucikari dari PSK.  

 “Pelacuran merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap 

perkembangan moral. Pelacur itu selalu ada pada semua Negara 

berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi 

masalah social atau menjadi objek urusan hokum. Selanjutnya dengan 

perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan, turut berkembang 

pula pelacuran dalam berbagai tingkatan yang dilakukan secara 

terorganisir maupun individu”. (Abdi Sitepu, Jurnal Pemberdayaan 

Komnitas, September 2004. Volume 3, Nomor 3, 172-176). 

 

Keahlian memenuhi kebutuhan menimbulkan adanya masyarakat yang kaya 

dan masyarakat yang miskin. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan sosial yang 
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sulit diatasi. Masalah hidup yang satu ini membuat sebagian masyarakat 

meghalalalkan segala cara untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Salah satu pilihan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup yakni bekerja 

sebagi Mucikari atau juga sering disebut Germo.  

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat 

yang sulit dihentikan penyebaran prakteknya.  Pelacuran dapat diartikan sebagai 

pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada orang lain untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan seksual dengan mendaptakan uang sebagai upahnya. Sebab 

terjadinya pelacuran harus di lihat dari dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor 

eksogen.  Diantara faktor-faktor endogen dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, 

sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah (Soekanto, 2006:328). 

Salah satu contoh tempat terjadinya pelacuran yang ada di kota semarang adalah di 

lokalisasi Sunan Kuning (SK) Kalibanteng Semarang. 

Sunan Kuning adalah lokalisasi yang ada di daerah Kalibanteng Semarang, 

letaknya berada  di Kelurahan Kalibanteng Kulon termasuk dalam wilayah Semarang  

Barat Kota Semarang, letak SK yang sangat strategis dapat dijangkau tanpa banyak 

kesulitan dari berbagai arah karena tersedia sarana dan sarana penghubung yang 

memadai. Konsumen yang biasa menjadi tamu di SK biasanya terdiri dari para sopir, 

karyawan pabrik, pegawai pemerintah, pelajar, maupun mahasiswa. Mereka yang 

datang ke SK tidak hanya bertujuan untuk pemuas nafsu seksual saja tapi juga 

karaoke, mabuk ataupun judi. Banyak dari para Mucikari yang ada di SK yang 

memiliki anak dan hidup di kos ataupun kontrakan yang ada di sekitar SK. Anak 
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merupakan individu baik anak laki-laki maupun perempuan yang berada dalam satu 

rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Anak-anak 

mereka banyak yang di sekolahkan di sekitar lingkungan lokalisasi. Selain sekolah 

mereka juga sering kali bermain atau bergaul dengan anak-anak dari warga-warga 

sekitar yang ada disekitar lingkungan SK, hal itu akhirnya menyebabkan adanya 

interaksi yang terjadi antara anak-anak Mucikari dengan teman-teman sebaya yang 

berasal dari anak-anak warga yang orang tuanya tidak bekerja sebagai Mucikari. 

Keberdaan anak-anak yang ada disekitar lokalisasi tentu saja tidak baik untuk 

perkembangan mereka, hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah yang akan 

timbul untuk perkembangn mereka kelak. 

 Permasalahan yang timbul di lingkungan lokalisasi Sunan Kuning salah 

satunya adalah adanya pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Mereka 

juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri. Terutama bagi 

anak-anak yang memasuki umur 7-12 tahun. Karena pada umur-umur tersebut tingkat 

kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi. Begitu juga dengan tingkat 

keterpengaruhan terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka akan terpengaruh dengan 

apa yang mereka lihat. 

Tidak jarang banyak kejadian yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-

anak pada umur sekolah dasar (SD) yang ada di lingkungan lokalisasi. Mereka telah 

banyak terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Seperti kata-kata kotor dan berbau 

seks. 
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Motivasi belajar menjadi permasalah lain yang timbul karena pengaruh 

lingkungan lokalisasi. Banyak siswa yang mengantuk di kelas. Karena kehidupan di 

lingkungan lokalisasi yang memang tidak pernah sepi. Bahkan, ketika malam hari, 

saat anak-anak harus belajar atau tidur, kehidupan lokalisasi justru semakin ramai. 

Dilihat dari segi agama juga kurang, anak-anak yang ada di lingkungan 

lokalisasi juga kurang mendapatkan ilmu agama karena berada di lingkungan yang 

kurang baik untuk perkembangan moral dan masa depannya kelak. Dari kecil mereka 

sudah diperkenalkan dengan minum-minuman keras dan pergaulan yang terlalu 

bebas. 

Dari keseluruhan peta masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut: 1. Anak-anak yang berada di lingkungan lokalisasi mengalami 

gangguan perkembangan psikologis. Gangguan yang mereka alami antara lain adalah 

perasaan minder dan kurang percaya diri. Banyak dari mereka juga yang tidak bisa 

belajar dengan maksimal di kelas karena banyak dari mereka yang mengantuk saat 

jam pelajaran, 2. Anak-anak yang berada di lingkungan lokalisasi terpengaruh oleh 

hal-hal yang negatif. Misalnya, banyak yang berkata kotor, omongan dari anak-anak 

tersebut selalu berhubungan dengan seks, 3. Anak-anak yang berada di lingkungan 

lokalisasi kurang mendapatkan pendidikan tentang ilmu agama karena kurang 

mendapatkan perhatian dari kedua orang tua dan kurang mendapatkan pembinaan 

dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka, 4. Anak-anak yang berada di 

lingkungan lokalisasi lebih berisiko menuju ke hal-hal yang tidak baik dan memiliki 
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moral yang kurang baik yang dapat berpengaruh terhadap masa depannya mereka 

kelak.  

   Hal tersebut tentu saja tidak baik untuk perkembangan psikologis anak, selain 

itu anak juga akan merasa minder/ kurang percaya diri untuk dapat bersosialsisasi dan 

berinteraksi dengan teman-temannya. 

  Keberadaan anak-anak Mucikari yang ada di lingkungan warga sekitar SK 

membuat adanya interaksi sosial antara anak-anak Mucikari dengan anak-anak warga 

yang usianya sebaya atau seumuran dengan mereka. Dan berdasarkan dari latar 

belakang dan permasalahan-permasalahan yang ada di atas maka dapat dilakukan 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Interaksi Sosial Anak-anak Mucikari 

Dengan Teman Sebaya Disekitar Lingkungan Lokalisasi Sunan Kuning 

Kalibanteng Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana pola interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya? 

1.2.2 Bagaimana proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya? 

1.2.3 Bagaimana karakteristik sosial pskiologis anak-anak mucikari dengan  

kelompok teman-teman sebaya? 
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1.2  Tujuan Penelitian 

1.2.1 Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola interaksi sosial anak-anak 

mucikari dengan teman sebaya. 

1.2.2 Untuk mendeskripsikan proses interaksi anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya. 

1.2.3 Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan karakteristik sosial pskiologis 

anak-anak mucikari dengan kelompok teman-teman sebaya. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini di harapkan dapat 

bermanfaat: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan  pengkayaan kajian tentang pola interaksi sosial anak-anak yang berada 

di lingkungan lokalisasi/berada dalam lingkungan yang tidak semestinya dan dapat 

dijadikan suatu konsep di dalam Pendidikan Luar Sekolah.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagi informasi tentang interaksi 

sosial baik yang ada di dalam pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal serta mengetahui bagaimana cara melakukan interaksi yang baik 

setelah mengetahui pola atau bentuk interaksi yang ada. 

1.4.2.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian yang selanjutnya yang sejenis. 
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1.5 Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksdukan agar langkah selanjutnya 

tidak menyimpang dari obyek penelitian. Pada kesempatan ini penulis membatasi 

ruang lingkup  dalam penelitian sebagi berikut: 

1.5.1 Interaksi Sosial 

Interaksi Sosial adalah hubungan yang dinamis menyangkut hubungan antar 

orang perorangan, perorangan dengan kelompok, maupun kelompok dengan 

kelompok, dalam hal ini interaksi yang terjadi yaitu interaksi anak-anak Mucikari 

dengan teman-teman sebaya. 

1.5.2 Teman Sebaya 

Teman Sebaya adalah tempat memperoleh informasi yang tidak didapat di 

dalam keluarga, tempat menambah kemampuan dan tempat kedua setelah keluarga 

yang mengarahkan dirinya menuju perilaku yang baik serta memberikan masukan 

(koreksi) terhadap kekurangan yang dimilikinya, tentu saja akan membawa dampak 

positif bagi  yang bersangkutan. 

1.5.3 Lokalisasi 

Lokalisasi adalah kompleks yang terisolir atau terpisah dari kompleks 

penduduk lainnya, yang pada umumnya terdiri dari rumah-rumah kecil yang biasa 

dikenal dengan daerah “merah” yang dikelola oleh mucikari dan germo (Kartono, 

2000:216). 
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1.6  Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, bagian isi, 

dan bagian akhir skrpsi. 

1.6.1 Bagian awal terdiri dari: judul, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, 

kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian isi terdiri dari 5 bab yaitu: 

Bab satu pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika skripsi. 

Bab dua, kajian pustaka terdiri atas: Konsep Interaksi sosial yang meliputi 

pengertian interaksi sosial, terjadinya interaksi sosial, dasar interaksi sosial, pola atau 

bentuk-bentuk interaksi sosial. Lokalisasi yang meliputi pengertian lokalisasi, 

dampak prostitusi, penyebab dan penanggulangan. Teman sebaya yang meliputi 

pengertian teman sebaya, pengertian kelompok sebaya.  

Bab tiga, metode penelitian terdiri atas: pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

keabsahan data. 

Bab empat, hasil penelitian yang meliputi tentang interaksi sosial anak-anak 

mucikari dengan teman-teman sebaya di lingkungan lokalisasi sunan kuning (SK). 

Bab lima, simpulan dan saran terdiri atas: simpulan yang berisi rangkuman 

hasil penelitian yang ditarik dari analisis data, saran berisi perbaikan dan masukan 

dari peneliti untuk perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 

1.6.3 Bagian akhir skripsi terdiri atas: daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Interaksi Sosial 

2.1.1 Pengertian Interaksi Sosial 

Melalui hubungan antar individu satu dengan individu yang lainnya seseorang 

dapat memenuhi kebutuhannya. Melalui hubungan tersebut seseorang dapat 

menyampaikan maksud dan tujuan maupun keinginannya, dengan cara melakukan 

hubungan timbal balik antar individu, hubungan inilah yang dinamakan dengan 

interaksi. 

Pengetahuan tentang proses-proses sosial memungkinkan seseorang untuk 

memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari masyarakat atau gerak 

masyarkat. Dahulu banyak sarjana sosiologi yang menyamakan perubahan sosial, 

karena ingin melepaskan diri dari titik berat pandangan para sarjana sosiologi klasik 

yang lebih menitik beratkan pada struktur daripada masyarakat (Soekanto, 2006:53). 

Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, individu membentuk 

hubungan sosial dengan individu lain. Hubungan interaksi sosial yang teratur dapat 

terbentuk apabila terjadi hubungan yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

masyarakat. Individu juga memiliki kebutuhan dasar untuk melangsungkan 

kehidupannya yaitu individu membutuhkan makan, minum untuk menjaga 

kesetabilan suhu tubuh dan keseimbangan organ tubuh yang lain atau kebutuhan 

biologis (siswanto, 2012:16) 
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Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan 

individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga terdapat 

hubungan yang saling timbal balik ( Dayaksini dan Hudaniah 2009:119 ). Sementara  

Soekanto, ( Dayaksini dan Hudaniah 2009:199 ) mendefinisikan interaksi sosial 

sebagai hubungan antar orang perorang atau dengan kelompok manusia.  

Philipus (2004:22) menjelaskan interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang 

dinamis yang berkaitan hubungan individu dengan individu, antar individu dengan 

kelompok, antara kelompok dengan kelompok sosial yang lain. Interaksi sosial terjadi 

ketika dua orang individu bertemu dengan saling menyapa, berjabat tangan, 

bercandaria atau mungkin juga berkelahi. Pertemuan individu merupakan suatu 

interaksi sosial. 

Interaksi sosial pada dasarnya merupakan siklus perkembangan dari struktur 

sosial, perkembangan inilah yang merupakan aspek dinamis dalam kehidupan sosial. 

Perkembangan dinamika adalah perkembangan yang tumbuh dari pola-pola perilaku 

individu yang berbeda menurut situasi dan kepentingannya dan diwujudkan dalam 

proses hubungan sosial. Hubungan sosial pada awalnya  merupakan proses 

penyesuain nilai dalam kehidupan sosial, setelah itu meningkat lagi dan menjadi 

semacam pergaulan yang ditandai adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan 

yang ingin dicapai dari masing-masing individu.   

Berdasarkan pendapat para tokoh dapat disimpulkan, interaksi sosial adalah 

suatu proses hubungan sosial yang dinamis baik dilakukan oleh perorangan maupun 

kelompok manusia sehingga terjadi hubungan timbal balik antara individu atau 
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kelompok yang satu dengan yang untuk mencapai tujuan masing-masing dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidup. 

2.1.2. Terjadinya Interaksi Sosial 

 Interaksi Sosial dapat terjadi jika memenuhi syarat yakni adanya kontak sosial 

dan ada komunikasi sosial. 

2..1.2.1 Kontak Sosial 

Menurut syani (2002:24), kontak sosial adalah hubungan antara satu orang 

atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan 

masing-masing dalam kehidupan masyarakat, konflik sosial pihak dengan pihak yang 

lain. Kontak tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat sebagai 

perantara, misalnya melalui telepon, radio, surat dan lain-lain. Sedangkan kontak 

sosial secara langsung adalah suatu kontak melalui suatu pertemuan dengan bertatap 

muka dan berdialog antara kedua belah pihak tersebut.  

Menurut soekanto (2002:66), kontak sosial dapat bersifat positif dan dapat 

bersifat negatif kontak sosial yang bersifat positif dapat berupa kerjasama, sedangkan 

yang negatif lebih mengarah kepada pertentangan atau persaingan dan bahkan dapat 

menimbulkan terjadinya konflik. 

Kontak sosial dapat terjadi hubungan yang positif dan hubungan yang negatif 

kontak sosial positif terjadi karena hubungan antara kedua belah pihak terdapat saling 

pengertian untuk masing-masing pihak. Sedangkan kontak negatif terjadi oleh karena 

hubungan antara kedua belah pihak tidak melahirkan saling pengertian sehingga 

mengakibatkan pertentangan atau perselisihan. 
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Suatu kontak sosial juga dapat bersifat primer dan bersifat sekunder, kontak 

primer terjadi apabila yang mengadakan kontak sosial bertemu langsung dan 

berhadapan muka. Sedangkan kontak sekunder memerlukan perantara misalnya 

sebagai contoh: dalam era globalisasi dewasa ini hubungan-hubungan sekunder sudah 

banyak melalui alat-alat komunikasi canggih seperti telepon dan internet. 

Menurut soekanto (2012:59) Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga 

bentuk yaitu sebagai berikut: 

2.1.2.1.1 Kontak sosial antar individu 

Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan 

dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi (socialization), yaitu 

suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan 

nilai-nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota. 

2.1.2.1.2 Kontak sosial antara individu dengan kelompok 

Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa 

tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila 

suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan 

ideology dan programnya. 

2.1.2.1.3 Kontak sosial antara kelompok dengan kelompok 

Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerjasama untuk 

mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. Atau apabila dua 

buah perusahaan bangunan menagadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, 

jembatan dan seterusnya di suatu wilayah yang baru dibuka. 
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2.1.2.2 Komunikasi Sosial 

Komunikasi adalah proses berbagai makna melalui perilaku verbal dan non 

verbal. Komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan respon pada 

penerima melalui penyampain suatu pesan dalam bentuk tanda atau symbol baik 

berbentuk verbal (kata-kata) atau bentuk non verbal (non kata-kata), tanpa harus 

memastikan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak yang berkomunikasi punya 

suatu system simbol yang sama (Mulyana,2004:60). 

Arti terpenting dalam komunikasi adalah seorang dapat memberikan tafsiran 

pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak badan/sikap, perasaan 

apa saja yang ingin disampaikan oleh individu. Setelah itu individu yang 

bersangkutan memeberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh 

individu tersebut. 

Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, 

perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang 

bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan 

oleh orang tersebut (Soekanto, 2012:62). 

Di dalam komunikasi memungkinkan terjadi macam-macam penafsiran 

terhadap tingkah laku orang lain. Komunikasi juga memungkinkan kerjasama antar 

individu/perorangan atau antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, 

selain itu komunikasi juga dapat menimbulkan adanya pertikaian akibat salah 

penafsiran/salah paham dari masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak ada 

yang mau mengalah. 
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2.1.3 Dasar Interaksi Sosial 

Menurut pandangan Dougall ( Walgito,2003:58 ), manusia itu secara instingtif 

akan berhubungan satu dengan yang lain. Namun perilaku itu di dasari oleh berbagai 

psikologis lain. 

Dengan demikian dapat dijelaskan, faktor psikologis yang dapat mendukung 

terjadinya interaksi sosial sebagai berikut: 

2.1.3.1 Faktor Imitasi 

Imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku 

yang dilakukan orang lain. Di dalam interaksi sosial imitasi juga dapat bersifat positif 

maupun negatif, bersifat positif apabila di dalam proses imitasi tersebut mendorong 

seseorang untuk mematuhi dan menaati peraturan-peratutran yang berlaku. 

Sedangkan imitasi yang negatif adalah perilaku-perilaku yang menyimpang. Di dalam 

imitasi juga dapat mematikan atau menghambat bentuk kreatifitas seseorang karena 

secara tidak langsung seseorang dari kecil secara terus menerus meniru dan mengikuti 

perintah orang lain dan pada akhirnya tidak dapat mengembangkan kreatifitas yang 

dimilikinya. 

Menurut Tarde ( Dayaksini dan Hudaniah 2009:120) menyatakan bahwa 

seluruh kehidupan sosial manusia didasari oleh faktor-faktor imitasi. Imitasi  dapat 

mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang 

baik. Dalam lapangan pendidikan dan perkembangan kepribadian individu, imitasi 
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mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan mengikuti suatu contoh yang 

baik akan merangsang seseorang untuk melakukan perilaku yang baik pula. 

Dengan cara imitasi, pandangan dan tigkah laku seseorang mewujudkan 

sikap-sikap, ide-ide dan adat istiadat dari suatu keseluruhan masyarakat dan dengan 

demikian pula seseorang itu dapat lebih melebarkan dan meluaskan hubungannya 

dengan orang-orang lain. 

2.1.3.2 Faktor Sugesti 

Sugesti adalah cara memberikan suatu pandangan atau pengaruh oleh 

seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti 

pandangan tersebut tanpa berpikir panjang.sugesti lebih mudah terjadi apabila yang 

memberikan sugesti memiliki wibawa. 

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau 

sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian di terima oleh pihak lain. 

Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima terpengaruh oleh 

emosi, yang menghambat daya berpikir rasional. 

2.1.3.3 Faktor Identifikasi 

Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi sifatnya lebih 

mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar 

proses identifikasi. 

Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri sendiri seseorang 

untuk menjadi sama dengan pihak lain, identifikasi juga lebih mendalam di 
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bandingkan dengan imitasi karena dalam proses identifikasi seseorang akan mencoba 

menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain, “mengidentikan” dirinya dengan 

orang lain. 

2.1.3.4 Faktor Simpati 

Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan 

membuat seseorang tersebut merasakan seoalah-olah berada dalam kaeadaan orang 

lain. Misalnya dicontohkan seseorang akan merasakan sedih atau iba ketika melihat 

orang lain mengalami musibah atau masalah. 

Faktor-faktor yang menjadi dasar berlangsungnya proses interaksi sosial, di 

dalam kenyataanya proses ini sangat kompleks, sehingga terkadang sulit untuk 

membedakan antara faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini dapat berjalan sendiri-

sendiri secara terpisah maupun dengan keadaan bergabung.  

 

2.1.4 Pola atau Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

Dalam pengantar sosiologi Basrowi (2005: 145) mengatakan “keempat bentuk 

pokok interaksi sosial tidak merupakan suatu kesinambungan”, artinya bahwa 

interaksi itu tidak hanya dimulai dari kerja sama, kemudian menjadi persaingan dan 

akomodasi, serta akhirnya memuncak menjadi pertikaian. Tetapi, hal itu tergantung 

pada situasi dan kondisi tertentu, serta bisa diawali dengan persaingan. 
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Menurut soekanto (2012:65) bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua yaitu: 

2.1.4.1 Asosiasif 

2.1.4.1.1 Kerjasama (cooperation) 

Menurut Charles Hurton Cooley (dalam Soekanto, 2012:66), kerjasama 

timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan 

yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan 

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut 

melalui kerjasama, kesadaran akan adanya kepentinga-kepentingan yang sama dan 

adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang 

berguna. Bentuk kerjasama ada tiga yaitu: (1). Kerukunan yang menyangkut gotong 

royong dan tolong menolong,(2). Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian melalui 

pertukaran barang-barang dan  jasa antara dua organisasi atau individu, (3). Kooptasi 

(cooptation), yakni suatu proses penerimaan unsure-unsur baru dalam     

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu 

cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang 

bersangkutan, (4). Koalisi (coalition) yakni kombinasi antara dua organisasi atau 

lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan 

yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut 

kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. 

Akan tetapi, karena maksud utama dalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan 

bersama, maka sifatnya adalah kooperatif, (5). Joint venture yaitu kerajasama dalam 
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pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan 

batubara, perfilman,perhotelan, dan seterusnya 

Kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat 

aktifitas-aktifitas tertentu yang ditunjukan untuk mencapai tujuan bersama dan saling 

membantu serta dapat memahami terhadap aktifitas masing-masing. 

2.1.4.1.2 Akomodasi 

Akomodasi dapat digunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu 

keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada 

suatu kedaan akomodasi yang seimbang dalam interaksi antara seseorang dengan 

orang lain dan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dengan norma-norma 

dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Akomodasi yang menunjuk 

pada suatu proses akomodasi yang menunjuk pada usaha-usaha seseorang untuk 

meredakan suatu pertentangan atau usaha-usaha untuk emncapai kesetabilan dari 

pertentangan tersebut.  

Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaiakan suatu pertentangan 

tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan pribadinya 

adapun tujuan dari akomodasi adalah: (1) Untuk mengurangi pertentangan anatara 

individu atau kelompok-kelompok sebagai akibat dari perbedaan paham, (2) 

Mencegah meledaknya suatu pertetangan untuk sementara waktu, (3) Untuk 

memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang hidup 

dan terpisah sebagai faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan seperti: 
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(1)Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, 

misalnya lewat perkawinan campur atau asimilasi dalam arti luas. 

2.1.4.1.3 Asimilasi dan Akulturasi 

Asimilasi adalah usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara 

orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha 

untuk mempertinggi tindak atau sikap. Asimilasi yang menyebabkan perubahan-

perubahan dalam hubungan sosial dan dalam pola adat istiadat serta interaksi sosial 

disebut akulturasi. 

2.1.4.2 Disosiatif 

2.1.4.2.1 Pertikaian atau pertentangan (conflict) 

Pertikaian adalah bentuk persaingan yang sifatnya menuju ke hal yang negatif, 

karena disalah satu pihak bermaksud untuk menyingkirkan pihak yang lainnya 

dengan cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu yang 

hendak dicapai dari salah satu pihak. 

Pertentangan atau pertikaian merupakan suatu proses sosial di mana individu 

atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan 

dengan ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2006: 96) 

2.1.4.2.2 Persaingan (competition) 

Persaingan merupakan usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang 

lebih dari yang lain, sesuatu tersebut dapat berupa benda atau popularitas teretentu. 

Persaingan biasanya bersifat individu dan apabila hasil dari persaingan itu dianggap 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. 
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Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, di mana individu atau 

kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang 

pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau 

mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman 

(Soekanto, 2012:87). 

 

2.2 Teman Sebaya 

2.2.1 Pengertian Teman Sebaya 

Teman Sebaya adalah tempat memperoleh informasi yang tidak didapat di 

dalam keluarga, tempat menambah kemampuan dan tempat kedua setelah keluarga 

yang mengarahkan dirinya menuju perilaku yang baik serta memberikan masukan 

(koreksi) terhadap kekurangan yang dimilikinya, tentu saja akan membawa dampak 

positif bagi remaja yang bersangkutan. 

  Menurut (Santrock, 2007 : 55) menjelaskan bahwa kawan-kawan sebaya 

adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang 

kurang lebih sama. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

teman sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat 

usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. 

Remaja memiliki kecenderungan bahwa teman sebaya adalah tempat untuk 

belajar bebas dari orang dewasa, belajar menyesuaikan diri dengan standar kelompok, 

belajar berbagi rasa, bersikap sportif, belajar, menerima dan melaksanakan tanggung 

jawab. Belajar berperilaku sosial yang baik dan belajar bekerjasama. 
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2.2.2 Pengertian kelompok Sebaya 

Kelompok Sebaya adalah lingkungan kedua setelah keluarga, yang 

berpengaruh bagi kehidupan individu. Terpengaruh tidaknya individu dengan teman 

sebaya tergantung pada persepsi individu terhadap kelompoknya, sebab persepsi 

individu terhadap kelompok sebayanya akan menentukan keputusan yang diambil 

nantinya. 

Kelompok Sebaya menyediakan suatu lingkungan, yaitu tempat teman 

sebayanya dapat melakukan sosialisasi dengan nilai yang berlaku, bukan lagi nilai 

yang ditetapkan oleh orang dewasa, melainkan oleh teman seusianya, dan tempat 

dalam rangka menentukan jati dirinya, namun apabila nilai yang dikembangkan 

dalam kelompok sebaya adalah nilai negatif maka akan menimbulkan bahaya bagi 

perkembangan jiwa individu. 

Kuatnya pengaruh kelompok teman sebaya juga mengakibatkan melemahnya 

ikatan individu dengan orang tua, sekolah, norma-norma konvensional. Selain itu, 

banyak waktu yang diluangkan individu di luar rumah bersama teman-teman 

sebayanya dari pada dengan orang tuanya adalah salah satu alasan pokok pentingnya 

peran teman sebaya bagi individu. 

Peranan penting kelompok sebaya terhadap individu berkaitan dengan sikap, 

pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku remaja seringkali meniru bahwa 

memakai model pakaian yang sama dengan anggota kelompok yang popular maka 

kesempatan bagi dirinya untuk diterima oleh kelompok sebaya menjadi besar. 
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Menurut Gerungan (2004:44) kenakalan remaja muncul akibat terjadinya 

interaksi sosial diantara individu sosial dengan kelompok sebaya. Peran interaksi 

dengan kelompok sebaya tersebut dapat berupa imitasi, identifikasi, sugesti dan 

simpati. 

Remaja dapat meniru (imitasi) kenakalan yang dilakukan oleh teman 

sebayanya. Sementara itu sugesti bahwa kebutuhan-kebutuhan dan penggunaan 

NAPZA adalah remaja yang semula baik menjadi nakal. Kuatnya pengaruh kelompok 

sebaya yang mengarahkan remaja nakal atau tidak juga ditentukan bagaiman persepsi 

remaja terhadap kelompok teman sebaya tersebut. 

2.2.2.1 Jenis-jenis Kelompok Sebaya 

Setiap Kelompok Sebaya mempunyai aturan baik yang bersifat implisit 

maupun eksplisit, harapan-harapan terhadap anggotanya. Ditinjau dari sifat 

organisasinya kelompok sebaya dapat dibedakan menjadi: (1)  Kelompok sebaya 

yang bersifat informal. Kelompok sebaya ini dibentuk, diatur, dan dipimpin oleh anak 

itu sendiri misalnya, kelompok permainan, gang, dan lain-lain. Di dalam kelompok 

ini tidak ada bimbingan dan partisipasi orang dewasa, (2) Kelompok sebaya yang 

bersifat formal. Di dalam kelompok ini ada bimbingan, partisipasi atau pengarahan 

orang dewasa. Apabila bimbingan dan pengarahan diberikan secara bijaksana maka 

kelompok sebaya ini dapat menjadi wahana proses sosialisasi nilai-nilai dan norma 

yang terdapat dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok sebaya ini 

misalnya, kepramukaan, klub, perkumpulan pemuda dan organisasi lainnya. 



26 
 

Menurut Robbins (2000:120) ada empat jenis kelompok sebaya yang 

mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi yaitu kelompok permaianan, 

gang, klub, dan klik (clique). 

Kelompok permainan (play group) terbentuk secara spontan dan merupakan 

kegiatan khas anak-anak, namun di dalamnya tercermin pula struktur dan proses 

masyarakat luas, sedang gang, bertujuan untuk melakukan kegiatan kejahatan, 

kekerasan, dan perbuatan anti sosial. Klub adalah kelompok sebaya yang bersifat 

formal dalam artian mempunyai organisasi sosial yang teratur serta dalam bimbingan 

orang dewasa. Sementara itu klik (clique), para anggotanya selalu merencanakan 

untuk mengerjakan sesuatu secara bersama yang bersifat positif dan tidak 

menimbulkan konflik sosial. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kelompok sebaya sangat berperan 

penting dalam proses sosialisasi individu terutama kelompok sebaya remaja. 

Pengaruh kelompok sebaya tidak hanya berdampak negatif akan tetapi juga 

berdampak positif. Pengaruh kelompok sebaya juga akan menyebabkan setiap anak 

memiliki karakteristik sosial skiologis yang berbeda-beda, ada yang positif adapula 

yang negatif, dalam hal ini yang akan diamati adalah interaksi sosial anak yang 

terjadi di dalam lingkungan lokalisasi.   

2.2.2.2 Fungsi Kelompok Sebaya 

Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima kawan 

sebaya atau kelompok. Sebagai akibatnya, mereka akan merasa senang apabila 

diterima dan sebaliknya akan merasa sangat tertekan dan cemas apabila dikeluarkan 
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dan diremehkan oleh kawan-kawan sebayanya. Bagi remaja, pandangan kawan-

kawan terhadap dirinya merupakan hal yang paling penting. 

Di dalam kelompok sebaya anak belajar bergaul dengan sesamanya. Mula-

mula kelompok sebaya pada anak-anak itu terbentuk dengan secara kebetulan. Dalam 

perkembangan selanjutnya masuknya anak ke dalam suatu kelompok sebaya 

berdasarkan pilihan. Setelah anak masuk ke sekolah kelompok sebayanya dapat 

berupa teman sekelasnya, klik dalam kelasnya, dan kelompok permainannya. 

Dalam kelompok sebaya itu anak belajar memberi dan menerima dalam 

pergaulannya dengan sesama temannya. Partisipasi di dalam kelompok sebayanya 

memberikan kesempatan yang besar bagi anak mengalami proses belajar sosial 

(sosial learning). Bergaul dengan teman sebaya merupakan persiapan penting dalam 

kehidupan seseorang setelah dewasa. 

Selain itu, di dalam kelompok sebaya anak mempelajari kebudayaan 

masyarakat. Bahwa melalui kelompok sebaya itu anak belajar bagaimana menjadi 

manusia yang baik sesuai dengan gambaran dan cita-cita masyarakatnya, tentang 

kejujuran, keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab. Sehingga kelompok sebaya 

menjadi wadah dalam mengajarkan mobilitas sosial. Melalui pergaulan di dalam 

lingkungan kelompok sebaya itu anak-anak yang berasal dari kelas sosial bawah 

menangkap nilai-nilai, ide-ide, cita-cita, dan pola tingkah laku anak dari golongan 

menengah ke atas demikian juga sebaliknya. 

Kelompok sebaya juga masing-masing individu mempelajari peranan sosial 

yang baru. Anak yang biasa dididik dengan pola dengan otoriter dapat mengenal 
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kehidupan demokratis dalam kelompok sebaya. Di dalam kelompok sebaya mungkin 

anak berperan sebagai sahabat, musuh, pemimpin, pencetus ide, dan sebagainya. 

Sehingga di dalam kelompok sebaya anak mempunyai kesempatan melakukan 

bermacam-macam kelompok sosial. 

Santrock ( 2007: 55 ) salah satu fungsi terpenting dalam kelompok teman 

sebaya adalah: (1) Sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga (2) 

Memperoleh umpan balik mengenai kemapuannya dari kelompok teman-teman  

sebayanya. (3) Mempelajari bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik, sama 

baik, atau kurang baik dibandingkan remaja-remaja yang lainnya. 

Mempelajari hal-hal tersebut di rumah tidak mudah dilakukan karena saudara 

kandung biasanya lebih tua atau lebih muda. Maka dari itu, sebagian besar interaksi 

dengan teman-teman sebaya berlangsung di luar rumah dan lebih banyak berlangsung 

di tempat-tempat yang memiliki privasi dibandingkan di tempat umum dan lebih 

banyak berlangsung diantara anak-anak dengan jenis kelamin sama disbanding 

dengan jenis kelamin yang berbeda. 

Piaget dan sulliyan ( dalam santrock 2007:57 ) menekankan bahwa melalui 

interaksi dengan teman-teman sebaya, anak-anak dan remaja mempelajari modus 

relasi yang timbal balik secara simetris, anak-anak mengeksplorasi prinsip-prinsip 

kesetaraan dan keadilan melalui pengalaman mereka ketika menghadapi perbedaan 

pendapat dengan teman-teman sebayanya. Sebaliknya, terdapat sejumlah ahli teori 

yang menekankan pengaruh negatif dari teman sebaya bagi perkembangan anak dan 

remaja. Bagi beberapa remaja, pengalaman ditolak atau diabaikan dapat membuat 
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mereka merasa kesepian dan bersikap bermusuhan. Dari urain tersebut maka dapat 

diketahui bahwa teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi remaja mempunyai 

peranan yang cukup penting bagi perkembangan kepribadiannya. Teman sebaya 

memberikan sebuah dunia tempat para remaja melakukan sosialisasi dalam suasana 

yang mereka ciptakan sendiri. Teman sebaya adalah kelompok baru yang memiliki 

ciri, norma dan kebiasaan yang jauh berbeda dengan apa yang ada di lingkungan 

keluarganya dimana kelompok teman sebaya ini merupakan lingkungan sosial yang 

pertama dimana anak bisa belajar untuk hidup bersama dengan orang lain yang bukan 

merupakan anggota keluarganya, di sinilah anak dituntut untuk memiliki kemampuan 

baru dalam menyesuaikan diri. 

2.1.3. Karakteristik Sosial Psikologis Anak 

Kakarakteristik sosial psikologis anak meliputi dua bentuk yaitu: 

1. Perkembangan Intelektual (IQ) 

a. Perkembangan Kognitif 

Menurut Piaget (2002:44) anak usia antara 5-7 tahun memasuki tahap operasi 

konkret (concrete operations) yaitu pada waktu anak dapat berikir secara logika 

mengenai segala sesuatu. Pada umumnya mereka pada tahap ini sampai kira-kira II 

tahun. 

b.    Berpikir Operasional 

Melakukan berbagai bentuk operasional yaitu kemampuan aktivitas mental 

sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani. Pada tahap operasional konkret anak-anak 
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sudah mulai bekerja dengan angka-angka, mengetahui konsep-konsep waktu dan 

ruang dan dapat membedakan kenyataan dengan hal-hal yang bersifat fantasi. 

Anak-anak usia sekolah lebih dapat berpikir secara logika dari pada waktu 

mereka masih muda. Seorang anak pada periode perkembangan ini telah mampu 

menggunakan simbol-simbol untuk melakukan sesuatu. 

Pada periode berpikir ini pula anak-anak mulai mampu melakukan 

“Perpisahan mereka memperhitungkan berbagai aspek yang ada sebelum mengambil 

suatu kesimpulan dan tidak lagi hanya terpukau kepada satu aspek saja seperti pada 

pemikiran pra operasional. Mereka meningkatkan pengertian bahwa adanya sudut 

pandangan orang lain memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dan 

memungkinkan mereka untuk bersikap  lebih luwes  dalam sikap moral mereka. 

c.    Konservasi 

Menurut piaget (2000:55) Konservasi adalah salah satu kemampuan yang 

penting yang dapat mengembangkan berbagai opemasi pada tahap konkret. Dengan 

kata lain konservasi adalah kemampuan untuk mengenal atau mengetahui bahwa dua 

bilangan yang sama akan tetap sama dalam substansi berat atau volume selama tidak 

ditambah atau dikurangi. 

Anak pada usia sekolah dasar sudah mampu melakukan konservasi karena 

sudah memahami konsep bolak-balik (reversibility) konsep bahwa ia dapat 

mengembalikan benda kebentuknya yang semula tanpa (ditambah atau dikurangi). 
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Menurut Piaget (2000:57) kemampuan konservasi di mungkinkan untuk 

berkembang jika sistem syaraf sudah cukup matang dan mendukung kemampuan. 

Selain itu anak dapat melakukan konservasi adalah anak yang nilai rapornya lebih 

tinggi, IQ nya tinggi kemampuan verbalnya baik, dan ibu yang aktif jadi, di sini 

tampaklah suatu peningkatan kualitatif cara berpikir anak. 

d.    Seriasi (Runtunan) 

Seriasi juga adalah satu ciri perkembangan kognitif anak usia sekolah, yaitu 

memahami suatu seri posisi, seriasi ini juga berlaku untuk berbagai dimensi, yaitu 

dimensi tinggi, panjang atau ukuran, Artinya anak usia SD mampu menyusun benda 

mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah.     

 2.    Perkembangan Emosional (EQ) 

Pada masa anak sekolah dasar (school age), pada masa ini ia pada umumnya  

mulai dituntut untuk dapat mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu dengan baik 

bahkan sempurna. Kemampuan melakukan hal-hal tersebut menumbuhkan 

kepercayaan atas kecakapannya menyelesaikan sesuatu tugas. Kalau tidak pada akan 

tumbuh / menimbulkan perasaan rendah diri (inferiority) yang akan dibawanya pada 

taraf perkembangan selanjutnya (Piaget 2000:68). 

Menurut Piaget (2001:66) Aspek emosional dari suatu perilaku melibatkan 3 

variabel yaitu: (1)Rangsangan yang menimbulkan emosi (the stimulus variabel), 

(2)Perubahan-perubahan fisiologis variable yang terjadi bila mengalami emosi (the 
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organismic variabel) (3)Pola sambutan ekspresi atas terjadinya pengalaman 

emosional itu. (the respons variabel) 

a.  Gangguan emosional pada Kanak-Kanak 

Ada beberapa gangguan emosional pada masa kanak-kanak sehingga terkesan 

dan sebagai penyebab ketakutan kanak-kanak untuk melakukan suatu kegiatan. Salah 

satu contohnya yaitu pada suasana yang gelap sehingga membuat anak merasa takut 

melakukan sesuatu pada malam hari diluar rumah. Dan biasanya untuk 

menanggulangi masalah ini ditanggulangi oleh psikiater. 

b.  Beberapa tipe masalah emosional 

Kebrutalan atau kebingungan anak akan nampak pada perilakunya, misalnya: 

berkelahi, berbohong, mencuri dan merusak aturan yang berlaku. Bentuk-bentuk 

tindakan tersebut merupakan ekspresi yang keluar dari emosional yang terganggu. 

c.  Gangguan Kecemasan 

Gangguan kecemasan yang dialami anak-anak dapat berupa gangguan 

keinginan terpisah dan ketakutan (phobia) sekolah, Gangguan keinginan terpisah dari 

orang terdekat berakibat anak mengalami sakit kepala, sakit perut, dan sebagainya.  
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d. Takut Sekolah 

Ketakutan terhadap guru yang keras (galak) atau mendapat tugas yang berat di 

sekolah merupakan salah satu ketakutan pada anak, ketakutan anak tersebut adalah 

wajar. Hal ini disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif. 

e. Kematangan Sekolah 

Kematangan Sekolah ini ditandai apabila anak telah mencapai perkembangan 

fisik sebagai dasar yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan segala sesuatu 

disekolah, perkembangan kognitif yang memadai juga sangat dibutuhkan selain itu 

anak juga telah mampu mengembangkan hubungan emosional yang sehat dengan 

orang lain. 

f. Depresi pada masa kanak-kanak 

Gejala-gejala depresi antara lain gangguan konsentrasi, tidur kurang, selera 

makan kurang, mulai berbuat kejelekan di sekolah, tidak merasa bahagia, selalu 

mengeluh karena penyakit jasmani yang dideritanya, selalu merasa bersalah. 

g. Perawatan Problema Emosional 

Pilihan untuk perawatan secara khusus untuk gangguan tertentu tergantung 

pada beberapa faktor, misalnya problema yang bersifat alamiah, kpribadian anak, 

kesediaan orang tua untuk berpartisipasi, sosial ekonomi orang tua, dll.   
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Beberapa jenis terapi untuk mengatasi gangguan emosional. Perawatan 

psikologis dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: (a) Terapi secara individual. 

Yaitu dengan melihat anak satu persatu membantu agar anak dapat mengenal dirinya 

atau kepribadiannya dan hubungannya dengan orang lain dan menginterpretasikan 

penasaran dan perilaku anak. (b) Terapi jangka pendek dan jangka panjang, Terapi 

jangka pendek dilakukan dengan waktu yang pendek biasanya berkaitan dengan 

masalah ringan sedangkan terapi jangka panjang dilakukan dengan waktu yang 

panjang, yang berkaitan dengan masalah yang memerlukan keteraturan, kontinuitas, 

demi terciptanya perubahan perilaku anak misalnya dengan terapi bermain dan terapi 

keluarga, (c) Terapi perilaku atau modifikasi perilaku, Metode ini diterapkan dengan 

menggunakan teori belajar untuk mengubah perilaku anak. Yaitu dengan 

menghilangkan perilaku anak yang tidak disenangi, (d) Efektifitas perilaku pada 

umumnya terapi sangat bermanfaat dan membantu anak-anak yang memperoleh 

terapi lebih baik daripada anak-anak yang tidak memperoleh terapi. Terapi juga dapat 

dilakukan pada anak yang mengalami gangguan salah satunya gangguan emosional 

pada anak yaitu stress. Stress adalah perasaan tertekan disertai dengan meningkatnya 

emosi yang tidak menyenangkan, seperti cemas, gelisah, takut, sedih, marah, yang 

relatif berlangsung lama. Stress dapat disebabkan oleh berbagai hal yaitu: (1) Suasana 

dalam keluarga yang seringkali diwarnai oleh adanya konflik orang tua, (2) Sikap 

orang tua yang selalu menuntut pada anak untuk berprestasi dan berbuat yang baik-

baik, (3) Penyakit, (4) Frustasi, (5) Ketidak  hadiran orang tua di rumah, (6) 



35 
 

Perceraian, (7) Kemiskinan, (8) Ditinggal mati orang tua, (9) Keamanan yang 

terganggu misal tawuran, perang. 

 

2.3 Lokalisasi  

2.3.1 Pengertian Lokalisasi 

Lokalisasi adalah kompleks yang terisolir atau terpisah dari kompleks 

penduduk lainnya, yang pada umumnya terdiri dari rumah-rumah kecil yang biasa 

dikenal dengan daerah “merah” yang dikelola oleh mucikari dan germo (Kartono, 

2000:216). 

Tujuan dibangunnya lokalisasi antara lain: (1) untuk menjauhkan masyarakat 

umum, terutama anak-anak puber dari pengaruh imoril dan praktek pelacuran. Selain 

itu juga untuk menghindari gangguan kaum hidung belang terhadap wanita baik-baik, 

(2) memudahkan pengawasan Wanita Tuna Susila, terutama mengenai kesehatan dan 

keamanannya, (3) mencegah pemerasan terhadap kaum wanita, (4) memudahkan 

tindak preventif dan kreatif terhadap wanita, (5) memudahkan bimbingan mental 

Wanita Tuna Susila dalam proses rehabilitasi dan resosialisasi (Kartono, 2000:126). 

2.3.2 Dampak Prostitusi 

Menurut (Kartono,2000: 215) prostitusi ditinjau dari sudut manapun 

merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak negatif 

tersebut antara lain: (1) secara sosiologis prostitusi merupakan perbuatan amoral yang 

bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat, (2) aspek 
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pendidikan prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi, (3) aspek kewanitaan, 

prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita, (4) aspek ekonomi, 

prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja, (5) aspek 

kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya 

penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. 

Pihak-pihak lain yang ikut mendapat keuntungan ekonomis dari para pelacur 

antar lain ialah pengemudi-pengemudi taksi dan tukang becak, dokter dan mentri 

kesehatan, para penegak hokum, penjual minuman keras, pemilik hotel, dan 

pengusaha pusat hiburan. Juga tidak kecil artinya dana sumbangan yang diberikan 

oleh para wanita tuna susila itu kepada: gereja, usaha-usaha sosial, pantiwreda, 

pantiasuhan, yayasan rehabilitasi, orang cacat, dan dana-dana pembangunan dalam 

bentuk iuran memasuki daerah lampu merah (Kartono,2009:260). 

 

2.3.3 Penyebab dan Penanggulangan 

Sudah banyak upaya menghapus praktek prostitusi dari lingkungan pergaulan 

masyarakat. Namun kenyataannya prostitusi masih tetap ada. Beberapa usaha dan 

tindakan dalam menangani permaslahan dan dampak negatif prostitusi. Menurut 

Sa’abah (2001:73) bahwa beberapa penyebab wanita menenggelamkan diri ke lembah 

hitam prostitusi antara lain: (1) hubungan keluarga yang berantakan terlalu menekan 

dan juga adanya penyiksaan seksual yang dialami dalam keluarga, (2) jauhnya 

seorang diri dari kemungkinan hidup normal akibat rendahnya pendidikan yang 

dimiliki, kemiskinan dan gambaran jaminan pekerjaan dan masa depan yang tidak 
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jelas, (3) hasrat bertualang dan kemudahan meraih uang, (4) hubungan seks terlalu 

dini, terlibat pada suatu pergaulan yang mendorong dan mungkin juga kombinasi oleh 

pengaruh obat dan alkohol. 

Menurut Soekanto (2006:328) terjadinya pelacuran harus dilihat pada factor-

faktor endogen dan eksogen. Diantara faktor-faktor endogen dapat disebutkan nafsu 

kelamin yang besar,sifat mals,dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Diantara 

faktor-faktor eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi, keadaan 

perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Sebab utama sebenarnya 

adalah konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-

anak, dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan intelegensi yang 

rendah tarifnya. 

 

 

2.4 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memaparkan mengenai dimensi-dimensi kajian utama serta 

faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman kerja baik dalam menyusun metode, 

pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian. 
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 Di lokalisasi sunan kuning terdapat mucikari yang memiliki anak di dalam 

lingkungan lokalisasi. Lokalisasi sunan kuning mengakibatkan karakteristik sosial 

psikologis anak yang positif maupun negatif dan berpengaruh kepada teman sebaya. 

Anak-anak mucikari memiliki teman sebaya dan melakukan interaksi sosial. Interaksi 

sosial tersebut meliputi dua aspek yaitu pola interaksi sosial dan proses interaksi 

sosial.    

 

Lokalisasi Sunan Kuning 

     (SK) 

Mucikari 
Karakteristik Sosial     

Psikologis yang 

positif/negatif 

Anak Mucikari 
   Teman Sebaya 

   Interaksi Sosial 

Proses 

Interaksi Sosial 
Pola Interaksi 

Sosial 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dalam 

penelitian ini data hasil penelitian berupa data deskriptif yang tidak dihitung 

menggunakan rumus-rumus statistik. Penelitian ini bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan  bahasa dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. Dengan dasar penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini 

mampu memberikan gambaran yang jelas, terinci dan ilmiah. 

Penelitian deskriptif ini bertujuan agar dapat mendeskripsikan secara jelas dan 

terperinci serta memperoleh data yang mendalam tentang interaksi sosial anak-anak 

mucikari dengan teman sebaya dilingkungan lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng 

Semarang.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang menunjukkan dimana penelitian lokasi, 

ini mengacu pada wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. 

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas 

lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 
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mengambil lokasi penelitian di Sunan Kuning Kalibanteng Semarang. Lokasi ini 

dipilih karena di komplek lokalisasi ini prostitusi sudah berjalan dengan rapi dan 

banyak terdapat anak-anak yang bermain di lokalisasi.  

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah penentuan masalah, menurut Lincoln 

dan Guba (dalam moleong 2002:78) bergantung pada paradigma yang dianut oleh 

seorang peneliti. Rumusan masalah atau fokus dalam penelitian kualitatif bersifat 

tentatif, artinya penyempurnaan fokus atau masalah tetap dilakukan sewaktu peneliti 

sudah berada di latar penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada : 

1. Pola Interaksi Sosial yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya. 

2. Proses Interaksi Sosial yang berlangsung antara anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya. 

3. Karakteristik Sosial Psikologis anak-anak mucikari dengan kelompok teman-teman 

sebaya. 

3.4 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan subyek penelitian yang diambil 

terdiri dari 5 subyek dan 1 informan di lokalisasi Sunan Kuning. Subjek penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. 3 orang tua atau ibu yang sudah mempunyai anak berumur 5-10 tahun dan bekerja 

sebagai mucikari. 
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2. 2 orang tua atau ibu dari teman sebaya yang berumur 5-10 tahun dan bermain 

bersama dengan anak-anak mucikari. 

3. 1 orang tokoh masyarakat yang mengetahui tentang interaksi yang terjadi antara 

anak-anak mucikari dengan teman sebaya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara, Observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. 

Caranya adalah dengan bercakap-cakap atau secara tatap muka. 

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau 

tanya jawab secara langsung. Menurut Patton (2000:34) dalam proses wawancara 

dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi dengan 

pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus 

diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk 

pertanyaan yang eksplisit. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan  peneliti  (pewawancara) 

mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list)  

apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.Dengan pedoman 
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demikian,peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan 

secara konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan tentang 

konteks aktual saat wawancara berlangsung ( Patton dalam Poerwandari, 2000:34 ). 

Kerlinger menyebutkan tiga hal yang menjadi kekuatan metode wawancara : 

1. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Jika responden tidak mengerti, peneliti dapat melakukan antisipasi dengan 

memberikan penjelasan. 

2. Fleksibel, pelaksanaanya dapat dengan tiap-tiap individu. 

3. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan ketika teknik lain tidak dapat 

dilakukan. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap data 

selengkap mungkin dari informan mengenai interaksi sosial anak-anak mucikari 

dengan teman sebaya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara meliputi (1) pola 

interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman sebaya (2) proses interaksi anak-

anak mucikari dengan teman sebaya (3) mengidentifikasi dan mendeskripsikan 

karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan teman sebaya. 

a. Observasi 

Menurut Moleong ( 2002 : 101 ) observasi atau pengamatan adalah 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 
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sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini pengamatan yang 

dilakukan adalah pengamatan terbuka yaitu pengamatan yang diketahui oleh subyek, 

sehingga subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk 

mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang lain yang 

mengamati mereka. 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan membuat catatan deskriptif 

terhadap latar belakang dan semua kegiatan yang terkait dengan “interaksi sosial 

anak-anak mucikari dengan teman sebaya disekitar lingkungan Lokalisasi Sunan 

Kuning Kalibanteng Semarang”, dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan, 

adapun aspek observasi yaitu: 

1.  lokasi anak-anak mucikari dan teman sebaya bermain atau berinteraksi. 

2. proses interaksi sosial yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman 

sebaya. 

3. pola atau bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan 

teman sebaya. 

4. karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan kelompok teman sebaya. 

Peneliti menggunakan metode observasi karena dalam penelitian kualitatif ini, 

peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan/kenyataan lapangan sehingga 

dapat diperoleh informasi yang jelas. 
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a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai 

macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen 

printer. Jika dokumen ini dokumen ini ditulis orang yang langsung mengalami suatu 

peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang 

selanjutnya ditulis oleh orang lain. Teknik dokumentasi adalah suatu metode mencari 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, data di lembaga pemerintah yang 

berkaitan dengan tema penelitian, dan dokumentasi juga dimasukan sebagai suatu 

rekaman peristiwa. 

Ada beberapa alasan dari penggunaan dokumentasi antara lain: 

1. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil. 

2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3. Sesuai untuk kualitatif. 

4. Relatif murah dan mudah diperoleh. 

Otobiografi adalah contoh dokumen printer dan biografi adalah dokumen 

sekunder. Penelitian ini akan menggunakan baik data primer maupun sekunder untuk 

melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Alasan peneliti menggunakan 

metode dokumentasi yaitu untuk memperkuat data-data yang sudah ada yang 

didapatkan peneliti dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. 
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Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dokumentasi meliputi laporan 

foto, sejarah lokalisasi sunan kunig. 

 

3.6  Teknik Keabsahan Data 

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong,2007 :173) Menjeelaskan ada 

empat kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keabsahan data yaitu: 

(1) Derajat Kepercayaan, (2) Keterahlian (3) Kebergantungan (4) Kepastian. Kriteria 

kebasahan data dapat diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil di 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Teknik-teknik yang digunakan 

untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf kepercayaan data tersebut bisa 

melalui ketekunan pengamatan di lapangan, triangulasi, pengecekan dengan teman 

sejawat, analisa terhadap kasus-kasus negatif, reverensi yang memadahi dan 

pengecekan anggota. Dari berbagai teknik ini, maka peneliti menggunakan teknik 

lapangan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu  yang lain di luar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan/sebagai pembanding terhadap data itu, Denzin (dalam Moelong,2007 : 

178) membedakan empat triangulasi yaitu: 

(1) Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik derajat 

kepercayaan suatu yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan: a. Membandingkan data 
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hasil pengamatan dengan hasil wawancara. b. Membandingkan apa yang 

diketahuinya. c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. d. Membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada atau 

pemerintah. e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

(2)  Triangulasi metode, menurut patton ( dalam Moelong, 2002; 178) terdapat dua 

strategi yaitu: 

a. Pengecekan derajat kepercayan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik 

pengumpulan. 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data yang sama. 

(1) Triangulasi Peneliti ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainya 

adalah dapat membantu mengurangi “kemencengan data”. 

(2) Triangulasi teori adalah membandingkan teori yang ditemukan teori yang 

ditemukan berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan 

oleh para pakar ilmu sosial sebagaimana yang telah diuraiakan dalam bab 

landasan teori yang telah ditemukan. 

 Dari berbagai teknik di atas, peneliti menggunakan teknik pengamatan 

lapangan dengan triangulasi sumber, metode, dan teori pada penelitian interaksi sosial  

anak-anak Mucikari dengan teman sebaya disekitar Lokalisasi Sunan Kuning 
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Kalibanteng Semarang. Keabsahan data yang dilakukan peneliti dengan cara 

membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan kepada orang tua atau ibu yang bekerja sebagai Mucikari dan orang tua atau 

ibu yang tidak bekerja sebagai Mucikari, selain itu peneliti juga mengamati interaksi 

yang terjadi dari anak-anak Mucikari dengan teman sebaya. Peneliti juga mengecek 

kebenaran data hasil wawancara dan pengamatan dengan teori yang terkait serta 

mengecek hasil wawancara dan pengamatan dengan metode yang ada. 

 

3.7 Analisis Data 

 Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. 

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah analisis data. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milah menjadi sesuatu yang dikelola, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2002 : 248). 

 Proses analisis diawali dengan mencari dan meneliti seluruh data yang 

tersedia dengan berbagai sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam 

proses analisis data ada tiga unsur yang mesti dipertimbangakan oleh penganalisis 

yaitu: 
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3.7.1 Reduksi data 

 Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari semua jenis informasi 

yang tertulis lengkap dengan catatan lapangan (fieldnot). Tahap ini peneliti 

memusatkan perhatian pada data lapangan yang sudah terkumpul, yang berkaitan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian interaksi sosial anak-anak Mucikari 

yang ada di Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng Semarang. 

3.7.2 Penyajian data 

 Penyajian data adalah suatu rancangan data dalam informasi yang 

merupakan riset dapat dilakukan dengan penyajian sistematis agar peneliti dapat 

mengerti gambaran penelitiannya yang mengikuti berbagai jenis matriks skema atau 

table. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi tentang pola atau 

bentuk-bentuk interaksi sosial anak-anak Mucikari dengan teman sebaya, proses 

interaksi sosial anak-anak Mucikari dengan teman sebaya, mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan karakteristik sosial psikologis anak-anak Mucikari dengan 

kelompok teman sebaya di Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng Semarang. 

3.7.3 Penarikan kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari perolehan data yang telah 

didapatkan atau data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian diolah sehingga 

dapat ditarik sebuah simpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ingin 

dicapai oleh peneliti. Sebagai salah satu langkah awal dalam menganalisis data hasil 
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penelitian ini adalah melakukan reduksi data dengan tujuan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap dat yang terkumpul. Proses reduksi ini dilakukan dengan cara: 

(1) mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian 

dikelompokan berdasarkan kemiripan data. (2) data yang telah dikelompokan 

kemudian diorganisasi sebagai bahan penyajian data. Langkah yang kedua adalah 

penyajian data hasil reduksi tersebut disajikan secara deskriptif, yang didasarkan pada 

fokus yang diteliti. Dan langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Sejarah Sunan Kuning (SK) 

Resosialisasi Argorejo atau terkenal dengan nama Sunan Kuning (SK) berdiri 

pada tahun 1966. Ketika pemerintah kota Semarang berencana melokalisir seluruh 

wanita pekerja seksual (WPS) di kota Semarang dalam satu wilayah. Pada tahun 1960 

WPS di kota Semarang masih tersebar di jembatan Banjirkanal Barat, Jalan Stadion 

Jatidiri, Gang Warung, Jagalan, Sebandaran, Gang Pinggir, Jembatan Mberok, 

Karang Anyar, Pring Gading. Karena tidak teratur di jalanan, pemerintah kota 

memindahkan mereka di perkampungan bernama Karangkembang. 

Pada tahun 1965, WPS di Karangkembang kembali di pindahkan ke daerah 

pinggiran Semarang Barat. Sebuah perbukitan lebat di Kalibanteng Kulon. Kebetulan 

waktu itu Pemerintah Kota Semarang memiliki sebuah lahan kosong seluas 3,5 

hektar. Kemudian tanah itu ditawarkan kepada para mucikari atau orang tua asuh dari 

para WPS untuk ditempati dengan membayar ganti rugi penggunaan tanah dengan 

harga kurang dari 100 rupiah per kapling. “Waktu itu seribu rupiah di potong menjadi 

1 Rupiah karena redominasi” Tutur Isgondo, sesepuh Sunan Kuning yang telah 

tinggal disana sejak tahun 1966. 
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Sedangkan nama Argorejo baru muncul di kemudian hari. Awalnya nama 

daerah perbukitan ini dikenal dengan nama Kalibanteng Kulon saja. Karena semakin 

hari semakin ramai dengan penduduk. Kemudian daerah perbukitan ini bernama 

Argorejo yang berarti Argo adalah hutan dan Rejo adalah ramai. Dulu awalnya hutan 

kini menjadi ramai. Sedangkan penamaan Sunan Kuning berasal dari kedekatan 

lokalisasi ini dengan makam seorang tokoh berasal dari etnis China, Soen Koen Ing. 

Sedangkan versi lain menyebutkan bahwa asal mulanya lokalisasi ini bernama Sri 

Kuncoro sesuai dengan nama jalan di sana. Karena Sri Kuncoro sering di singkat 

dengan SK, perlahan masyarakat mengenal SK adalah Sunan Kuning, bukan Sri 

Kuncoro lagi.  

Karena riwayat tersebut, maka wilayah seluas 3,5 hektar tersebut 

menggunakan dua nama, Sunan Kuning dan Argorejo. Sebutan Argorejo digunakan 

dalam kepentingan administratif kewilayahan. Sedangkan Sunan Kuning digunakan 

untuk sebutan yang lebih populer dengan merujuk tempat mencari hiburan. Seiring 

dengan perkembangan waktu, Lokalisasi Sunan Kuning, juga menjadi sentra hiburan 

karaoke. 

Untuk peresmian Sunan Kuning berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Semarang (waktu itu) Hadi Subeno bernomor 21/15/17/66 adalah pada tanggal 15 

Agustus 1966. Sedangkan penempatan Sunan Kuning secara resmi baru pada tanggal 

29 Agustus 1966. Dan pada tanggal terakhir tersebut di peringati sebagai hari jadi SK 

setiap tahunnya. Tujuan melokalisasi WPS adalah memudahkan pemerintah melalui 

Dinas Sosial dan Kepolisian mengawasi dan merehabilitasi WPS di dalamnya.  



52 
 

Namun pada tahun 1985 Walikota Semarang Imam Soeparto menutup 

lokalisasi Sunan Kuning dan berencana memindahkannya ke desa Dawung, 

Pudakpayung. Tetapi pemindahan gagal karena mendapat penolakan dari warga 

setempat. Bahkan bangunan yang sedianya di pakai untuk lokalisasi di hancurkan 

oleh warga. Kemudian lokalisasi ini di kembalikan ke Kalibanteng Kulon. Pro-kontra 

juga pernah menyebabkan SK di tutup pada tahun 1998. Kemudian kembali di buka 

pada tahun 2000 karena banyak WPS yang beroperasi di jalanan dan di nilai banyak 

kalangan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. 

Apabila sebelumnya Sunan Kuning di bawah binaan Dinas sosial (Dinsos). 

Semenjak SK pernah di nyatakan tutup. Maka peran pemerintah terhadap SK tidak 

lagi terlihat jelas. Menghadapi situasi semacam ini, maka para mucikari mengambil 

alih peran utama pengelolaan lokalisasi secara mandiri. Walaupun sebelumnya telah 

ada pengurus, peran mereka hanyalah pembantu dari program-program Dinsos dan 

dinas-dinas terkait lainnya.  

Pada tanggal 19 September 2003, pengurus lokalisasi Sunan Kuning 

mengadakan pertemuan mucikari nasional di Hotel Siliwangi dan melahirkan 

beberapa putusan. Diantaranya adalah lokalisasi Sunan Kuning di ubah menjadi 

Resosialisasi/Rehabilitasi Argorejo. Dan ketua lokalisasi Sunan Kuning, Suwandi EP 

terpilih sebagi ketua mucikari nasional. “Apabila lokalisasi adalah persoalan 

prostitusi semata. Resosialisasi berfungsi sekaligus sebagai pemantauan penyakit dan 

tempat merehabilitasi WPS” Jelas Suwandi. 
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Karena bertransformasi menjadi resosialisasi. Resosialisasi Argorejo juga 

memiliki sejumlah program dan misi. Diantaranya adalah WPS di resosialisasi 

Argorejo di beri jangka waktu tiga tahun untuk berdaya dan meninggalkan pekerjaan 

sebagai pelacur. Dan pembagian keuntungan antara WPS dan Mucikari yang awalnya 

adalah 50:50, kini berubah menjadi 75:25. Sedangkan terkait Misi. Terdapat tiga misi 

besar yang galakkan yaitu persoalan keamanan, kesehatan dan alih profesi bagi WPS. 

 

4.1.2 Tata Tertib Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

Dalam resosialisasi sunan kuning terdapat aturan-aturan atau tata tertib yang 

harus diikuti oleh para pengurus resosialisai, anak asuh (PSK), dan mucikari atau 

pengasuh. Peraturannya adalah sebagai berikut: 

4.1.2.1 Tata tertib untuk pengurus resosialisasi Argorejo Sunan Kuning 

1.Mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan semua program 

penanggulangan  IMS, HIV dan AIDS. 

2.Ada aturan yang jelas dan tegas baik bagi internal pengurus sendiri, bapak ibu asuh, 

operator dan anak asuh. 

3. Ada sanksi dan penghargaan bagi bapak/ibu asuh. 

4. Pengadaan kondom 

5. Mendistribusikan kondom kepada bapak/ibu pengasuh. 

6. Mencatat kebutuhan kondom. 

7. Melaporkan penggunaan dan kebutuhan kondom pada produsen kondom lokal. 
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8. Kerjasama dengan puskesmas dan klinik yang berkompeten untuk memantau hasil 

IMS anak asuhnya, bila perlu meminta hasilnya. 

4.1.2.2 Tata tertib untuk Anak Asuh (PSK) 

1. Wajib terdaftar di pengurus resos dan melaporkan tinggal di mana (Rumah dengan 

bapak/ibu asuh atau kost) dan membuat surat pernyataan bermaterai. 

2. Anak asuh baru wajib cek kesehatan (urine maupun darah) pada instansi yang 

ditunjuk/berkompeten. 

3. Wajib cek kesehatan tiap minggu sekali. 

4. Wajib Skrining satu bulan sekali dan VCT tiga bulan sekali. 

5. Wajib menggunakan kondom saat berhubungan seks yang beresiko. 

6. Wajib mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Resos. 

4.1.2.3 Tata tertib untuk pengasuh (Mucikari/Germo) 

1. Melaporkan jumlah anak asuh setiap bulannya yang terbaru pada pengurus resos. 

2. Melaporkan juga siapa yang tinggal di rumah atau yang kost. 

3. Menjamin ketersediaan kondom bagi yang memerlukan (outlet kondom) 

4.Mengigatkan/menghimbau pentingya penggunaan kondom dalam melakukan 

hubungan seks yang beresiko. 

5. Memberikan dan mengigatkan pada anak asuhnya untuk menggunakan kondom 

setiap hubungan seks. 

6. Mengecek anak asuhya siapa yang belum cek kesehatan (alat kelamin, tes darah 

urin), VCT dan kondomya habis. 
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7. Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh resos maupun instansi yang terkait dan 

tidak boleh diwakilkan terkecuali ada keterangan. 

8. Ibu/bapak asuh wajib mendukung kegiatan PE. 

 

4.2 Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang telah diambil berjumlah 6 orang yang terdiri dari 5 

subjek penelitian dan 1 informan. Informan sangat berguna untuk kepentingan 

triangulasi data, karena data yang diperoleh dari informan perlu dilakukan kroscek 

antara subjek penelitian yaitu antara anak mucikari dengan teman sebaya, sehingga 

dapat diperoleh data yang valid. 

Tabel 1 : Daftar subjek penelitian (Mucikari) 

No   Nama                  Alamat Usia Pekerjaan 

1. Ibu YW                 Kendal       48 Mucikari 

2. Ibu TM                 Jepara      39 Mucikari 

3. Ibu VN                 Batang      40 Mucikari 

 

1. Subjek pertama (Ibu YW) 

Ibu YW berusia 48 tahun dan bekerja sebagai Mucikari selama 15 tahun di 

lokalisasi sunan kuning. Ibu YW mempunyai 2 anak yang berusia 7 tahun dan 15 

tahun, ibu YW tidak mempunyai suami karena bercerai. Ibu YW mengungkapkan 

bahwa anak-anak yang ada di lingkungan lokalisasi kalau sudah berumur lebih dari 
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10 tahun maka mereka akan dititipkan di kampung dengan saudaranya dan di 

sekolahkan di sana. Anak ibu YW yang ada di lingkungan lokalisasi sunan kuning 

bernama AN. AN di sekolahkan di SD kalibanteng kulon, biasanya setelah pulang 

sekolah AN di ajak ke lingkungan lokalisasi dan bermain dengan teman-temannya 

yang ada di sekitar lingkungan lokalisasi. 

Ibu YW mengungkapkan bahwa anaknya merupakan anak yang baik dia dapat 

berinteraksi normal dengan teman-temanya, anaknya selalu rukun dan jarang sekali 

membuat masalah dengan temannya. 

2. Subjek kedua (Ibu TM) 

Ibu TM berusia 39 tahun bekerja sebagai Mucikari selama 10 tahun, TM 

mempunyai 1 anak yang berusia 8 tahun. Anak ibu TM yang di ajak di lingkungan 

lokalisasi bernama TK, dia di sekolahkan di SD kalibanteng kulon, ibu TM 

mengungkapkan bahwa dia merasa khawatir dengan perkembangan anaknya kalau 

terus-terusan di ajak ke lingkungan lokalisasi, tetapi ibu TM bingung kalau anaknya 

di taruh di kampungnya karena ibu TM sudah tidak mempunyai saudara di kampung. 

Saudaranya semua merantau dan bekerja di luar kota. Saat ini ibu TM ngekost di 

daerah kalibanteng dekat dengan lingkungan lokalisasi sunan kuning. 

3. Subjek ketiga (Ibu VN) 

Ibu VN berusia 40 tahun bekerja sebagai Mucikari selama 13 tahun, VN 

mempunyai anak 2 yang berusia 6 tahun dan 17 tahun. Kedua anak ibu VN di ajak ke 



57 
 

lokalisasi sunan kuning semua, dan yang berumur 17 tahun sekarang bekerja bersama 

ibu VN sebagai WPS.Ibu VN terpaksa mengajak anak-anaknya karena bingung kalau 

anak-anaknya di taruh di kampung, ibu VN sudah tidak mempunyai suami dan 

kerabat di kampung. 

Tabel 2: Daftar subjek penelitian (warga) 

No Nama Alamat Pekerjaan Umur 

1. Ibu SY Kalibanteng kulon Swasta  50 tahun 

2. Ibu SM Argorejo Swasta 45 tahun 

 

1. Subjek Satu ( Ibu SY) 

 Ibu SY sebagai warga yang dekat dengan lingkungan lokalisasi sebenarnya 

merasa khawatir dengan perkembangan anaknya kelak, tetapi ibu SY tidak pernah 

melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan siapa saja. Menurut penuturan ibu SY 

anak Mucikari juga sama seperti anak-anak lainnya, mereka juga perlu dihargai dan 

diberikan kasih sayng seperti anak lain. Ibu SY selalu memberikan pendidikan yang 

baik khususnya dalam hal agama, menurut ibu SY pendidikan yang utama untuk 

dijadikan pegangan hidup ank-anaknya dan kata ibu SY alhamdulilah anak-anak ibu 

SY tidak ada yang terpengaruh buruk akibat dari lingkungan lokalisasi, anak ibu SY 

dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ibu SY memiliki 3 anak, 
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anak yang pertama sudah berusia 22 tahun dan sudah bekerja sedangkan anak yang 

kedua sudah berumur 17 tahun dan sekarang masih sekolah SMA, dan anak ketiganya 

sudah berumur 9 tahun dan sering bermain di lingkungan lokalisasi. 

2. Subjek Dua ( Ibu SM) 

 Ibu SM berasal dari argorejo, ibu SM sudah mempunyai 2 anak, anak yang 

pertama sudah berusia 16 tahun dan anak yang kedua sudah berusia 7 tahun. Ibu SM 

menganggap bahwa anak-anak Mucikari yang ada di sekitar lingkungan rumahnya 

sama saja seperti anak-anak biasa, mereka baik-baik dan tidak pernah membuat 

masalah dengan anaknya. Ibu SM terkadang merasa kasihan ketika melihat anak-anak 

Mucikari yang sedang bermain dengan masa depannya mereka kelak, akan tetapi ibu 

SM dari dulu sampai sekarang selalu memberikan pengertian dan tidak menekan 

anak-anaknya. Ibu SM selalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya asalkan 

mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Pola interaksi sosial anak-anak Mucikari dengan teman-teman sebaya. 

 

Di dalam pola interkai sosial anak-anak Mucikari dengan teman-teman sebaya  

meliputi beberapa aspek yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi dan 

akulturasi, persaingan dan pertentangan. 
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4.3.1.1 Kerjasama 

 Kerjasama anak-anak Mucikari lebih banyak dilakukan saat mereka berada di 

lingkungan sekolah, karena waktu mereka lebih banyak dihabiskan di lingkungan 

sekolah daripada di lingkungan tempat tinggalnya. Biasanya anak-anak Mucikari 

berada di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, selama di sekolah mereka 

bermain dan berinteraksi dengan teman-temanya terutama teman-teman yang sebaya 

dan satu kelas. Hal tersebut seperti yang diungkapkan ibu TM: 

 “setiap hari anak-anak dari pagi sampai siang di sekolahan mas, jadi 

mereka ya bermain dengan teman-temannya dari jam 7 sampai jam 

1. Anak saya biasanya bermain dengan teman-teman satu kelasnya 

atau yang sebaya”. 

Senada dengan ibu YW: 

“biasanya pagi-pagi anak saya mandikan sebelum berangkat ke 

sekolah mas, setelah itu anak saya berangkat ke sekolah dengan 

teman-temannya. Anak saya biasanya pulangnya tidak mesti mas 

tapi lebih sering pulang sore karena setelah pulang sekolah anak 

saya biasanya langsung bermain dengan teman-temannya dan lebih 

banyak menghabiskan waktunya di sekolah kecuali kalau sedang 

libur saja anak saya di kost bersama saya”. 

 Dari beberapa Mucikari yang memiliki anak, anak-anak  mereka sebagian 

besar dari mereka menyekolahkan anak mereka di sekitar lokalisasi sunan kuning 

terutama di SDN kalibanteng kulon, Lokasi tersebut didasarkan karena SD kali 

banteng kulon merupakan sekolah yang cukup dekat dengan tempat tinggal dan 

lokalisasi sunan kuning. Biasanya anak-anak mereka berangkat bersama-sama ke 

sekolah antara anak Mucikari yang satu dengan anak Mucikari yang lainya.Menurut 

ibu VN anak-anak tersebut disekolahkan di SD kalibanteng karena lokasinya yang 
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tidak terlalu jauh sehingga para orangtua lebih mudah mengawasi dan mengontrol 

anak-anaknya. Berikut penuturan ibu VN: 

“iya mas, anak saya tak sekolahkan di SDN kalibanteng kulon 

karena banyak dari anak-anak WPS dan anak dari ibu pengasuh 

atau mucikari yang disekolahkan di situ, biasanya mereka berangkat 

bersama-sama dari sini”. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ibu SM yang mengatakan: 

“memang anak saya sekolahkan di SDN kalibanteng kulon mas, 

selain banyak dari anak-anak WPS yang di sekolahkan di situ saya 

juga lebih mudah untuk mengontrol anak saya karena lokasinya 

tidak terlalu jauh dengan lokalisasi”. 

 Menurut Ibu YW anakya lebih sering menghabiskan waktu bermainya di 

lingkungan sekolah bersama teman-temanya, terutama teman sebayanya dan teman-

temanya satu kelas karena dengan bergaul dengan teman yang sebaya dan satu kelas 

mereka lebih merasa nyaman. Ketika bergaul anak-anak tersebut banyak 

memperlihatkan interaksi-interaksi seperti adanya bentuk kerja sama tolong 

menolong antar teman, kemudian ada kalanya juga mereka memperlihatkan 

ketegangan-ketegangan meskipun dalam sekala kecil seperti ketika memperebutkan 

makanan atau mainan, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena diantara 

mereka sudah terjalin hubungan yang baik antara satu dengan yang lainya sehingga 

gesekan-gesekan yang timbul tidak menjadi masalah yang besar.Jawaban dari ibu 

YW. 

“ya sering mas, tapi kebanyakan mereka bergaul di lingkungan 

sekolah karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di 
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sekolahan, biasanya bergaulnya ya berteman dengan baik aja mas, 

tolong menolong, tidak pernah bertengkar akur-akur saja mas”. 

Senada dengan ibu TM: 

“ya namanya masih anak kecil pasti mereka lagi senang bermain 

mas, bergaul. Ya bergaulnya seperti pada umumnya anak-anak kecil 

mas kalau bertengkar palingan juga gara-gara masalah sepele mas”. 

 Saat bergaul dengan teman-temannya anak ibu SM sering melakukan 

kerjasama dengan teman-temannya, ibu SM menuturkan bahwa anaknya tidak pernah 

mengalami kesulitan dalam hal bekerjasama dengan teman-temannya.Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu SM. 

“sering mas, anak saya tidak pernah membuat masalah mas di sini 

mereka anak-anak yang pandai dalam berteman dan tidak pernah 

mengalami kesulitan menjalin kerjasama dengan teman-temannya. 

Biasanya anak saya menjalin kerjasama dengan cara belajar 

kelompok bersama, diskusi, saling menghargai mas tidak pernah 

bertengkar dan saling tolong menolong apabila salah satu temannya 

mengalami kesusahan”. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu VN: 

“anak saya sering mas bekerjasama dengan teman-temannya, anak 

saya juga tidak pernah mengalami kesulitan dalam menjalin 

kerjasama dengan teman-temannya. Cara anak saya menjalin 

kerjasama ya biasanya belajar bersama, bermain bersama, saling 

tolong menolong mas”. 

4.3.1.2 Akomodasi  

 Menurut ibu VN dalam berteman pasti tidak selalu baik-baik saja, ada 

masalah-masalah yang terjadi dan biasanya penyebabnya bukan dari masalah-
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masalah yang besar, masalahnya kadang dari masalah-masalah yang sepele. Berikut 

masalah-masalah yang sering dialami oleh anak ibu VN dengan teman-temannya. 

“anak saya sebenarnya jarang membuat masalah dengan teman-

temannya mas justru dari teman-temannya yang kadang membuat 

masalah dengan anak saya. Walaupun saya pekerjaanya kaya gini 

mas tapi saya selalu mengajarkan anak saya buat selalu mengalah 

apabila sedang bertengkar dengan temannya mas. Masalah yang 

sering terjadi biasa lah mas masalah anak-anak kecil rebudan 

mainan,salah paham,dan tidak terima kalo kalah dalam bermain”. 

Senada dengan ibu TM: 

“anak saya jarang sekali membuat masalah dengan teman-temannya 

mas, tapi namanya anak kecil biasanya masalah kecil di besar-

besarkan mas tidak terima kalau kalah bermain atau kadang-kadang 

berebut mainan atau jajan itu saja mas biasanya yang jadi masalah”. 

 Mengenai karakter dari teman-teman anak ibu SM sebenarnya mereka baik-

baik mereka tidak pernah membeda-bedakan anak saya mas, mereka selalu berteman 

baik dan akur-akur saja. Berikut penuturan dari ibu SM: 

“teman-teman dari anak saya baik-baik mas, mereka semua baik 

dan tidak membeda-bedakan dengan anak saya dan mereka tidak 

pernah membuat masalah yang besar dengan anak saya”. 

Sama seperti apa yang dikatakan dengan ibu YW: 

“mereka baik-baik mas di sini, jarang sekali membuat masalah 

yang besar dengan anak saya, paling kalau ada cuma masalah-

masalah kecil mas”. 

4.3.1.3 Asimilasi dan akulturasi 

 Ibu YW selalu mengajari anak-anaknya agar selalu percaya diri terhadap 

kemampuannya sendiri dan jangan bergantung penuh kepada teman-temannya, selain 
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itu ibu YW juga selalu mengajarkan anaknya agar selalu mengalah dan lebih baik 

mengalah ketimbang membuat masalah, dan untuk masalah rasa percaya diri anaknya 

berikut penuturan dari ibu YW: 

“ya kalau anak saya sedang merasa tidak PD saya menasehati dan 

memberikan motivasi mas kepada anak saya bahwa mereka pintar 

jadi tidak perlu minder atau malu kepada teman-temannya karena 

mereka semua sama”. 

Senada dengan ibu TM: 

“anak saya sering mas bilang ke saya bahwa dia kurang PD pada 

saat bersama teman-temannya tapi saya selalu menasehati dan 

memberi pengertian-pengertian mas kepada anak saya dari hati ke 

hati”.   

4.3.1.4 Persaingan 

Ibu SM mengungkapkan bahwa anak saya tidak pernah berselisih dengan 

teman-temannya, karena menurut ibu SM berselisih itu tidak ada gunanya dan selalu 

mengajari anaknya agar selalu menghormati orang lain. Dengan mereka menghormati 

orang lain maka orang lainpun pasti akan bersikap baik terhadap kita. Berikut 

penuturan dari ibu SM. 

“anak saya sering mengalah mas, karena saya sering menasehatinya 

agar selalu mengalah apabila sedang mengalami masalah dengan 

teman-temannya, karena masalahnya biasanya cuma gara-gara 

masalah sepele mas jadi tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Selain 

itu anak-anak juga dari kecil sudah saya biasakan mandiri mas jadi 

jarang sekali meminta bantuan kepada ibunya kalau memiliki 

masalah paling kalau meminta bantuan pun kalau masalahnya besar 

dan tidak bisa mereka selesaikan sendiri”. 

Sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh ibu YW: 
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“saya tidak pernah melihat ataupun mendengar anak saya berselisih 

dengan temannya mas, jarang sekali mas kalaupun ada cuma 

masalah-masalah kecil mas masalah anak kecil jadi tidak begitu 

menganggu. Anak saya jarang sekali mas meminta bantuan kepada 

saya kalau mereka sedang mengalami masalah mereka lebih banyak 

diam ketimbang membuat masalah”. 

4.3.1.5 Pertentangan 

Selain berselisih dalam berteman pasti ada yang namanya pertentangan atau 

saling bertentangan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Menurut ibu VN 

memang pernah tapi jarang sekali terjadi karena karakter dari anak ibu VN sendiri 

yang lebih selau mengalah dan menerima dan berikut ini adalah penuturan dari ibu 

VN: 

“ya pernah mas tapi jarang karena anak saya memiliki karakter 

lebih banyak diam dan mengalah mas apabila bertentangan dengan 

temannya. Masalah-masalah yang membuat mereka bertentangan  

juga masalah kecil mas rebutan mainan dan masalah-masalah anak 

kecil biasa mas”. 

Senada dengan ibu TM: 

“menurut sepengetahuan saya tidak pernah mas, anak saya soalnya 

anak yang pendiam dan banyak bicara mas, kalau semisal ada 

paling masalahnya cuma masalah anak kecil saja mas”. 

Berdasarkan dari data-data yang diperoleh dari 3 responden yang terdiri dari 

para ibu yang bekerja sebagai Mucikari , peneliti juga mengambil data dari 2 

responden yaitu para ibu yang tidak bekerja sebagai Mucikari atau warga biasa yang 

ada di lingkungan lokalisasi sunan kuning. Informan yang pertama yaitu ibu SY. 
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Berikut hasil wawancara dengan ibu SY tentang pola interaksi sosial anak-anak 

mucikari dengan teman-teman sebaya: 

“anak-anak mucikari yang ada di lingkungannya juga sama-sama 

disekolahkan seperti anak-anak warga, anak-anak mucikari itu di 

sekolahkan di SDN kalibanteng kulon bersama anak saya. Mereka 

biasanya bermain bersama dengan anak saya dan anak-anak warga 

yang lainnya mas, ya mereka sering melakukan kerjasama bersama 

anak saya mas biasanya mereka belajar kelompok bersama dan 

saling membantu antara satu sama lainnya. Mereka jarang memiliki 

masalah dengan anak saya mas kalupun ada cuma gara-gara 

rebudan sesuatu mas namanya juga anak kecil, mereka semuanya 

baik mas sama seperti anak yang lainnya”. 

Informan kedua , data diperoleh dari ibu SM. Ibu SM mengungkapkan tentang 

pola interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya, berikut hasil 

wawancara dengan ibu SM: 

“anak-anak mucikari kegiatan sehari-harinya bersekolah mas sama 

seperti anak-anak warga di sini. Anak-anak mereka di sekolahkan 

satu sekolah dengan anak saya. Mereka sering bermain-main 

dengan anak saya mas dan sering melakukan belajar kelompok 

bersama dan berdiskusi, menurut saya mereka baik mas dan tidak 

pernah berselisih atau bermasalah dengan anak saya. Ya anda tau 

sendiri lah mas namanya juga anak kecil kalau tidak bertengkar 

namanya bukan anak kecil mas wong paling masalahnya juga 

masalah sepele mas”. 
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Tabel 3. Pola interaksi sosial anak-anak Mucikari dengan teman-teman sebaya 

No 

 

Nama 

subjek 

Pola interaksi sosial anak-anak Mucikari dengan teman-teman 

sebaya 

Kerjasama Akomodasi 
Asimilasi 

dan 

akulturasi 

Persaingan 
Pertenta

ngan 

1. Ibu 

YW, 

ibu TM 

dan ibu 

VN. 

Menurut 

ibu-ibu 

yang 

bekerja 

sebagai 

Mucikari 

bentuk-

bentuk yang 

sering 

dilakukan 

anak-anak 

Mucikari 

dengan 

teman 

sebaya 

biasanya 

mereka 

belajar 

kelompok 

bersama 

dan 

bermain-

main 

bersama 

seperti 

anak-anak 

se usia 

mereka. 

Masalah-

masalah 

yang sering 

dialami oleh 

anak-anak 

Mucikari 

dengan 

teman 

sebaya tidak 

begitu serius 

karena 

mereka 

masih anak-

anak dan 

kalau ada 

masalah 

biasanya 

mereka 

dapat 

menyelesaik

annya secara 

mandiri.  

Tidak ada 

perbedaan

-

perbedaan 

yang 

berarti 

karena 

warga dan 

anak-anak 

yang ada 

di 

lokalisasi 

sudah 

terbiasa 

dan 

mengangg

ap mereka 

semua 

sama. 

Persaingan-

persaingan 

lebih 

cenderung 

sehat dan 

hampir 

tidak ada. 

Begitu 

pula 

dengan 

pertentan

gan-

pertentan

gan 

hampir 

tidak ada 

karena 

mereka 

sama-

sama di 

ajarkan 

untuk 

saling 

menghor

mati antar 

satu sama 

lainnya. 

 

Jadi dapat dilihat bahwa pola interaksi yang dilakukan oleh Mucikari dengan 

teman-teman sebaya dan melihat dari beberapa aspek di dalamnya maka peneliti 
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menyimpulkan bahwa hubungan anak-anak mereka dengan anak-anak warga yang 

ada disekitar lokalisasi sunan kuning sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan 

dengan tidak adanya konflik-konflik yang berarti antara anak-anak Mucikari dengan 

anak-anak warga masyarakat sekitar lokalisasi sunan kuning. Mereka sering bermain 

bersama, berinteraksi dengan baik, saling tolong menolong dan saling menghormati 

antar sesama. Masyarakatpun sudah terbiasa dan menganggap anak-anak mereka 

sama seperti anak-anak yang lainnya yang harus dihargai dan tidak untuk dikucilkan. 

Dan dari ke lima pola interaksi di atas yang paling dominan dilakukan oleh anak-anak 

Mucikari dengan teman sebaya yang ada disekitar lingkungan lokalisasi Sunan 

Kuning adalah kerjasama karena mereka lebih sering melakukan kerjasama antar satu 

yang lainnya. 

4.3.2 Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya. 

 

Mengenai proses interaksi sosial antara anak-anak mucikari dengan teman 

sebaya menurut ibu YW, VN dan ibu TM sudah berjalan dengan baik karena tidak 

ada pembedaan antara anak-anak WPS dan anak-anak warga yang ada di sekitar 

lingkungan SK, mereka menganggap sama dan biasa-biasa saja. Di dalam proses 

interaksi sosial  meliputi dua aspek yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial.  

4.3.2.1 Kontak Sosial 

Menurut ibu YW anak-anak mucikari yang ada di SK juga baik-baik terhadap 

anak-anak warga, mereka semuanya berteman dan tidak saling membeda-bedakan 
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atau menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Berikut hasil wawancara yang 

dikatakan oleh ibu YW: 

“anak saya baik mas kepada teman-temannya karena mereka juga 

baik-baik di sini, dan di sini ya kadang anak saya berteman 

berkelompok mas tapi hanya mau berteman dengan teman-teman 

yang baik saja dan cocok dengan anak saya dan teman yang tidak 

baik ya lebih baik anak saya tinggalkan atau tidak berteman dengan 

mereka”. 

Senada dengan ibu VN: 

“anak saya selama di sini baik mas karena teman-teman mereka 

juga baik-baik dan tidak pernah membeda-bedakan, dalam 

berteman anak saya tidak mempunyai kelompok-kelompok tertentu 

mas semuanya sama hanya saja kalau ada teman yang tidak baik 

saya menasehatinya agar hangan terlalu dekat dengan mereka”. 

 

4.3.2.2 Komunikasi Sosial 

Dalam interaksi sosial yang baik dibutuhkan komunikasi sosial yang baik pula 

karena komunikasi sangat erta kaitannya dengan proses berinteraksi, menurut ibu TM 

anaknya sudah baik dalam hal berkomunikasi karena anak ibu TM tidak pernah 

engalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya khususnya 

teman sebayanya. Berikut pernyataan dari ibu TM. 

“anak saya termasuk anak yang pintar mas dalam hal 

berkomunikasi, karena tidak pernah mengalami kesulitan dalam 

berteman.anak saya memiliki teman yang banyak di sini, dan 

reaksi/tanggapan dari teman-temannya juga baik mas. 
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Sama halnya dengan pernyataan dari ibu YW: 

“anak saya sudah cukup baik mas komunikasinya dengan teman-

temannya, dan reaksi/tanggapan dari teman-temannya juga baik 

mas”. 

Dari data yang sudah didapat dalam hal proses interaksi sosial anak-anak 

mucikari dengan teman-teman sebaya peneliti juga mengambil data dari 2 informan. 

Berikut penuturan dari informan pertama yaitu ibu SY: 

“mereka baik mas kepada anak saya mereka juga baik kepada anak-

anak warga yang ada di sini, menurut sepengatahuan saya tidak mas 

mereka mau membaur bersama anak saya dan anak-anak warga 

yang lainnya. Menurut saya anak-anak mucikari termasuk anak 

yang cukup pandai mas mereka mampu bersaing dengan anak-anak 

yang lainnya dan sepertinya tidak kesulitan dalam hal komunikasi 

dan reaksi anak saya baik-baik saja mas tidak ada masalah”. 

Dan hal ini senada dengan pernyataan dari informan kedua yaitu ibu SM: 

“baik mas tidak pernah membuat masalah selama di sini, kalau 

berkelompok kayaknya tidak mas semuanya biasa-biasa saja 

membaur seperti biasa. Baik mas komunikasinya mereka berani 

berbicara dan tidak mengalami kesulitan dalam komunikasi reaksi 

dari anak saya juga baik mas”. 
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Tabel 4. Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya. 

 

 

No 

 

Nama subjek 

Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan 

teman-teman sebaya. 

Kontak sosial Komunikasi sosial 

1. Ibu YW, ibu 

TM dan ibu 

VN. 

Kontak sosial yang terjadi 

antara anak-anak mucikari 

dengan teman sebaya 

sudah baik dan tidak ada 

masalah. Baik itu kontak 

sosial antara anak yang 

satu dengan anak yang 

lainnya, antara anak 

dengan kelompok, maupun 

antar kelompok dengan 

kelompok. 

Anak-anak mucikari yang ada 

tidak mengalami kesulitan 

dalam berkomunikasi dengan 

teman sebayanya dan reaksi 

dari teman-temannya juga 

cenderung baik karena mereka 

langsung 

merespon/menanggapi pesan 

yang disampaikan oleh anak-

anak mucikari pada saat 

mereka sedang berkomunikasi. 

 

Dari data hasil wawancara di atas mengenai proses interaksi sosial anak-anak 

mucikari dengan teman sebaya, peneliti menyimpulkan  bahwa proses interaksi sosial 

yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya sudah berjalan 

dengan baik. Warga yang ada di lingkungan lokalisasi sunan kuning memberikan 

jawaban yang positif dan anak-anak mucikari di lokalisasi sunan kuning sudah 

memiliki pandangan yang baik dari warga sekitar karena warga tidak membeda-

bedakan antara anak warga dan anak-anak dari mucikari. Dan dari kedua proses 

interaksi sosial yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman sebaya tidak 

ada yang dominan, keduanya sama-sama sudah dapat berjalan dengan baik. 
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4.3.3 Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan kelompok 

teman-teman sebaya. 

 

Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari pastinya akan berbeda 

dengan karakteristik sosial psikologis anak-anak yang dari kalangan baik-baik atau 

bukan dari kalangan keluarga mucikari. Karakteristik sosial psikologis di sini 

meliputi karakteristik sosial psikologis teman sebaya, perkembangan intelektual (IQ), 

dan perkembangan emosional anak (EQ). 

4.3.3.1 Karakteristik sosial psikologis kelompok teman sebaya 

Menurut ibu TM anak-anak di lokalisasi rata-rata sudah menentukan 

kelompoknya sendiri dan biasanya antar anggotanya se umuran atau sebaya dengan 

usia antar anggota, begitu pula dengan anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebayan. Berikut penuturan dari ibu TM: 

“sudah mas, anak saya sudah memiliki kelompok sendiri dan kebetulan hanya 

mau berteman dengan anak-anak yang seumuran dengan mereka, karena anak 

saya merasa nyaman apabila berteman dengan anak-anakyamg seumuran 

dengan mereka” 

Senada dengan ibu YW: 

“anak saya lebih sering berkelompok dengan teman-teamn yang se umuran 

mas, anak saya tidak memiliki teman yang lebih dewasa dari orang yang lebih 

tua atau tidak se umuran”. 

Dalam berkelompok anak-anak mucikari dengan teman sebayanya 

membentuk secara mandiri, dibentuk oleh mereka sendiri tanpa adanya bimbingan 

atau arahan dari orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu YW: 
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“anak saya membentuk kelompok sendiri mas, tanpa ada yang menyuruh, saya 

juga tidak pernah menyuruh anak saya buat memilih-milih teman mas. Saya 

bebaskan mereka dan mereka yang menentukan sendiri”. 

Sesuai dengan pernyataan dari ibu VN: 

“anak saya tidak pernah saya suruh untuk memilih-milih teman mas, saya 

bebaskan. Mereka sudah memiliki kelompok teman sendiri”. 

 

Di lokalisasi sunan kuning anak-anak yang ada di sana juga rata-rata sudah 

memiliki kelompok teman sebayanya masing-masing, karena di lokalisasi sunan 

kuning banyak anak-anak yang usianya seumuran atau sebaya. Berikut penuturan dari 

ibu VN: 

“kalau anak saya banyak mas kelompoknya, setahu saya lebih dari sepuluh 

anak mas. Kalau yang lainnya saya kurang begitu tahu mas, tapi banyak lah 

mas soalnya di sini banyak anak-anak yang seumuran dan biasanya mereka 

berkelompok sesuai masing-masing usianya mas”. 

Sama seperti apa yang dikatakan oleh ibu TM: 

“rata-rata anak-anak mucikari yang ada di sini berkelompok mas, jumlahnya 

lebih dari 5 lah mas kalau digabungin dengan anak-anak warga yang ada di 

sini dan seusia dengan anak saya dan anak-anak mucikari yang lain”. 

 

4.3.3.2 Perkembangan intelektual (IQ) 

Dari pernyatan-pernyataan di atas yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa 

para mucikari rata-rata menyekolahkan dan mementingkan pendidikan dan masa 

depan anak-anak mereka. Dan berikut adalah hasil wawancara dengan ibu VN: 
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“anak saya sekolahkan mas, bila perlu sampai perguruan tinggi 

walaupun ibunya seperti ini tetapi anak saya harus terpenuhi mas 

kebutuhan pendidikannya karena saya ingin melihat anak saya 

berhasil dan mempunyai masa depan yang baik. Memang saat ini di 

sekolahan anak saya anak yang biasa-biasa saja mas tapi anak saya 

selalu naik kelas terus mas tidak pernah tinggal kelas”. 

Senada dengan ibu TM: 

“walaupun ibunya pekerjaannya seperti ini tapi saya tidak pernah 

mangabaikan pendidikan anak saya mas, saya pengen 

menyekolahkan anak saya sampai setinggi-tingginya mas agar masa 

depan anak saya kelak baik. Anak saya termasuk anak yang cukup 

pandai mas karena anak saya tidak pernah tinggal kelas”. 

 

4.3.3.3 Perkembangan emosional (EQ) 

Selain perkembangan (IQ) perkembangan emosional (EQ) di sini juga sangat 

penting kaitannya dengan karakteristik sosial psikologis anak.Dan berikut hasil dari 

wawancara yang di dapatkan dari ibu YW. 

“anak saya termasuk anak yang sabar dan pendiam mas, jarang 

marah-marah kalau memang benar-benar bukan masalah yang 

besar. Ya kalau dia sedang emosi biasanya dia mengekspresikan 

dengan menangis mas ya namanya juga anak kecil mas”. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu VN yang mengatakan: 

“anak saya jarang sekali marah-marah mas dan cenderung diam, 

karena anak saya lebih banyak mengalahnya mas. Kalau dia sedang 

emosi paling cuma diem mas, ngambek, tidak mau makan saja 

setelah itu ya biasa lagi mas”. 
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Dari data hasil wawancara tentang karakteristik sosial psikologis sosial anak-

anak mucikari dengan teman-teman sebaya, peneliti juga mengambil data dari 2 

informan tadi yaitu ibu SY dan ibu SM berikut data dari kedua informan: 

“anak saya berkelompok dengan teman-teman yang seumuran mas. 

Kalau jumlahnya banyak mas, anak-anak mucikari juga ikut dalam 

kelompok anak saya karena kebetulan mereka seumuran. Mandiri 

sih mas menurut saya, wong saya juga tidak pernah menyuruh anak 

saya buat berteman dengan si A tau si B, saya bebas mas. Kalau ibu 

mereka baik mas dalam hal memenuhi kebutuhan pendidikan anak-

anaknya, buktinya anak-anak mereka di sekolahkan sama seperti 

anak-anak yang lainnya. Menurut saya tidak sih mas mereka baik”. 

Dan berikut penuturan dari informan kedua yaitu ibu SM: 

“anak saya juga berkelompok dengan anak dari mucikari mas, dan 

kalau di sini banyak mas setiap anak-anak yang berkelompok lebih 

dari 5 anak biasanya. Menurut saya mereka mandiri ya mas dalam 

menentukan kelompok bermain karena tidak ada yang pernah 

menyuruh mereka untuk membuat dan mengelompokkan mereka 

untuk seperti itu. Kalau ibu mereka baik mas untuk memenuhi 

kebutuhan pendidikan anak mereka, anak-anak mereka di 

sekolahkan ko. Baik mas tidak emosional karena saya tidak pernah 

melihat mereka seperti itu”. 
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Tabel 5. Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya. 

No 
Nama subjek 

Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari 

dengan kelompok teman-teman sebaya. 

Karakteristik 

sosial psikologis 

kelompok teman 

sebaya 

Perkembangan 

intelektual (IQ) 

Perkembangan 

emosional (EQ) 

1. Ibu YW, ibu 

TM dan ibu 

VN. 

Ibu-ibu yang ada di 

lokalisasi rata-rata 

membiarkan anak-

anaknya mandiri, 

anak-anak mereka 

menentukan 

kelompoknya 

sendiri tanpa 

adanya suruhan 

dari orang tua 

mereka maupun 

orang lain. Jumlah 

anggota kelompok 

mereka juga rata-

rata banyak. 

Ibu-ibu yang 

bekerja sebagai 

mucikari mereka 

sangat 

mementingkan 

pendidikan anak-

anaknya buktinya 

para ibu 

menyekolahkan 

anak-anaknya. 

Perkembangan 

kognitif anak-anak 

mucikari cukup 

baik dan pandai. 

Begitu pula 

dengan 

perkembangan 

emosional anak-

anak mucikari 

mereka sudah 

memiliki karakter 

perkembangan 

emosioanl yang 

baik karena sudah 

diajarkan oleh 

ibunya dari kecil 

dan dari 

lingkungan 

sekolah yang 

cukup baik. 

 

Dari data di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa para mucikari 

juga mementingkan pendidikan anak-anaknya dan ingin melihat masa depan anak-

anaknya baik. Perkembangan anak-anak mereka juga termasuk masih baik setelah 

mendengar jawaban-jawaban dari ibu-ibu mucikari dan para warga masyarakat yang 

sudah menjadi ibu. Dan dari kedua aspek yang ada termasuk sudah seimbang tidak 

ada yang paling dominan antar satu sama lainnya, selain itu para anak-anak mucikari 

juga sudah memiliki kelompok sendiri dan dapat berkelompok dengan anak-anak 
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yang seusia dengan mereka. Dari hasil di atas dalam berekelompok mereka termasuk 

dalam kelompok sebaya informal, karena kelompoknya dibentuk, diatur, dan 

dipimpin oleh anak itu sendiri. 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1 Pola interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya. 

 

Menurut Charles Hurton Cooley (dalam Soekanto,2012:66), kerjasama timbul 

apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang 

sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan 

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut 

melalui kerjasama, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan 

adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang 

berguna. 

Hubungan kerjasama yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman 

sebaya yang ada di lingkungan lokalisasi Sunan Kuning sudah berjalan dengan baik, 

dan kerjasama yang timbul karena mereka mempunyai kepentingan dan kegiatan 

yang sama yakni bersekolah di satu sekolah yang sama dan hidup di lingkungan yang 

sama dan berdekatan. 

Masyarakat dan anak-anak yang ada di lingkungan lokalisasi sudah terbiasa 

dan menganggap anak-anak mucikari itu sama dengan anak yang lainnya tanpa 

membeda-bedakan antar satu sama lainnya. Tetapi walaupun sikap masyarakat yang 

mau menerima kehadiran anak-anak mucikari yang ada di lingkungannya tetap 



77 
 

kadang-kadang masih ada masalah-masalah yang ada walaupun masalah yang terjadi 

tidak terlalu besar dan serius karena penyebabnya hanya masalah-masalah yang 

sering dialami anak-anak kecil seumuran mereka. Di dalam kehidupan sehari-harinya 

anak-anak mucikari dengan teman-temanya juga pernah mengalami persaingan 

walaupun tidak sering tetapi mereka pernah mengalaminya. 

Dalam penelitian ini interaksi sosial yang terjadi antara anak-anak mucikari 

dengan teman-teman sebaya di lokalisasi sunan kuning adalah adanya hubungan kerja 

sama antara mereka dalam bermain dan ber sekolah tanpa saling membeda-bedakan 

antara anak-anak mucikari dengan anak-anak warga yang ada di lokalisasi. Dengan 

menjalin hubungan kerja sama yang baik inilah sehingga tidak ada persaingan 

maupun pertentangan dalam proses interaksinya. Akomodasi yang terjadi antara 

anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya menunjuk pada suatu keadaan yang 

berarti kenyataan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara anak-anak 

mucikari dengan teman-teman sebaya yang berhubungan dengan norma dan nilai 

sosial yang berlaku di masyarakat. 

Akomodasi dapat digunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu 

keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada 

suatu keadaan akomodasi yang seimbang dengan orang lain dan kelompok yang satu 

dengan kelompok yang lain dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat. Akomodasi yang menunjuk pada suatu proses akomodasi yang 

menunujuk pada suatu pertentangan atau usaha-usaha untuk mencapai kesetabilan 

dari pertentangan tersebut. 
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Interaksi anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya yang ada di 

lokalisasi juga berjalan dengan baik dan normal, hal itu karena para ibu-ibu yang 

bekerja sebagai mucikari dan para ibu-ibu yang merupakan warga yang ada di 

lingkungan lokalisasi berusaha sebaik mungkin untuk menjaga omongan-omongan 

kepada anak-anak kecil dan berusaha tidak membeda-bedakan antara anak-anak 

mucikari dengan anak-anak warga yang ada di lokalisasi. Dari hal ini jadi bisa 

dikatakan bahwa interaksi yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya merupakan asimilasi karena ada usaha-usaha mengurangi perbedaan-

perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok dengan kelompok 

manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi tindak atau sikap. 

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, di mana individu atau 

kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang 

pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau 

mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman 

(Soekanto, 2012:87).  

Bentuk persaingan yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman 

sebaya mereka bersaing secara sehat dan baik, secara sehat dan sportif. Diantara 

mereka juga tidak pernah terjadi perselisihan atau konflik yang berarti karena diantara 

mereka ada rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Selain itu di 

dalam berteman mereka tidak saling membeda-bedakan antara anak satu dengan 

anak-anak lainnya. 
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Persaingan yang timbul antara anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya merupkan hal yang sudah biasa, menurut soerjono soekanto (2006:83) 

persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, di mana 

individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan 

melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat 

perhatian umum. 

Di antara mereka juga tidak pernah terjadi pertentangan atau pertikaian, 

karena di antara mereka masih ada rasa saling menghormati dan menghargai antara 

sesama anak. Masing-masing menganggap sama dan tidak saling membeda-bedakan 

dan memiliki rasa empati dan kepedulian yang besar. 

 

4.4.2 Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya. 

 

Di dalam proses interaksi sosial ada dua hal yang harus dipenuhi yaitu adanya 

kontak sosial dan komunikasi sosial. 

4.4.2.1 Kontak sosial 

Setiap hari manusia selalu melakukan hubungan dan kerja sama dengan orang 

lain. Manusia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosialnya, di mana mereka harus 

bergaul dengan sesama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai 

pada saat itu. Mereka saling menegur, bersapa, berjabat tangan, saling berbicara, dan 

mungkin berkelahi. Aktifitas-aktifitas semacam ini merupakan interaksi-interaksi 
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sosial (Soekanto, 2006:55). Interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan sosial, 

oleh karena itu tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan 

bersama. 

Hubungan interaksi sosial antara anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya di lokalisasi sunan kuning sudah berjalan baik dan jarang terjadi perselisihan. 

Mereka saling mengadakan kontak sosial dan berkomunikasi satu dengan yang 

lainnya. Kontak sosial dilakukan secara langsung maupun tidak langsung diwujudkan 

dalam kegiatan sehari-hari mereka. Melalui sekolah dan kegiatan sehari-hari mereka 

dapat mudah untuk berkomunikasi dengan teman-teman sebaya.  

Hal ini sesuai dengan teori sosisologis yang dikemukakan leh Sutherland 

(2000:55), interaksi sosial adalah hubungan yang mempunyai pengaruh secara 

dinamis antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok dalam situasi 

sosial. Menekankan aspek hubungan yang mempunyai ketergantungan (a) dua/ lebih 

individu, yang satu sama lain saling menjalin hubungan secara aktif, (b) individu-

individu tersebut berada dalam kehidupan berkelompok. 

Menurut syani (2002:77), kontak sosial adalah hubungan antara satu orang 

atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan 

masing-masing dalam kehidupan masyarakat, konflik sosial pihak dengan pihak yang 

lain. Kontak tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat sebagai 

perantara, misalnya melalui telepon, radio, surat dan lain-lain. Sedangkan kontak 

sosial secara langsung adalah suatu kontak melalui suatu pertemuan dengan bertatap 

muka dan berdialog antara kedua belah pihak tersebut.  
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Hubungan yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman sebaya 

berjalan dengan baik, semua teman-temannya baik dan anak-anak mucikari yang ada 

di lingkungan lokalisasi mucikari tidak berkelompok atau menyediri. Mereka 

membaur bersama tanpa saling melihat latar belakang mereka, kontak sosial yang 

terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman sebaya yang ada di lingkungan 

lokalisasi merupakan kontak sosial langsung karena mereka langsung bertatap muka, 

berinteraksi dan bermain bersama. Bentuk kontak sosial yang terjadi juga bersikap 

positif karena lebih banyak melakukan kerjasama dibandingkan bertentangan atau 

bersaing antar satu sama lainnya. 

Menurut soekanto (2002:66), kontak sosial dapat bersifat positif dan dapat 

bersifat negatif kontak sosial yang bersifat positif dapat berupa kerjasama, sedangkan 

yang negatif lebih mengarah kepada pertentangan atau persaingan dan bahkan dapat 

menimbulkan terjadinya konflik. 

Dari hasil penelitian yang ada di atas interaksi sosial yang terjadi antara anak-

anak mucikari dengan teman-teman sebayanya, kontak sosial yang terjadi bersifat 

positif karena lebih banyak melakukan kerjasama dibandingkan dengan bersaing. 

Interaksi sosial yang terjadi pada anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya 

adalah adanya hubungan kerja sama antara anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya dalam kesehariannya. Dengan menjalin kerja sama yang baik inilah sehingga 

tidak ada persaingan maupun pertentangan yang berarti dalam proses interaksinya.  
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4.4.2.2 Komunikasi sosial 

Komunikasi adalah proses berbagai makna melalui perilaku verbal dan non 

verbal. Komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan respon pada 

penerima melalui penyampain suatu pesan dalam bentuk tanda atau simbol baik 

berbentuk verbal (kata-kata) atau bentuk non verbal (non kata-kata), tanpa harus 

memastikan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak yang berkomunikasi punya 

suatu sistem simbol yang sama (Mulyana,2004:54).  

Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, 

perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang 

bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan 

oleh orang tersebut (Soekanto, 2012:62). 

 Komunikasi sosial yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman 

sebaya sudah berjalan dengan baik karena mereka tidak pernah mengalami kesulitan 

dalam berkomunikasi dengan teman-temanya, anak-anak mucikari yang ada di 

lingkungan lokalisasi sunan kuning rata-rata termasuk anak yang pandai dalam hal 

berkomunikasi dengan teman sebayanya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk verbal 

(kata-kata) maupun non verbal (non kata-kata). Begitu juga dengan reaksi atau respon 

dari teman-temannya. Teman-teman mereka mau menanggapi dan mendegarkan 

tanpa membeda-bedakan antar teman yang satu dengan teman yang lainnya, hal itu 

bisa terjadi karena cara penyampaian pesan yang baik yang disampaikan dari anak-

anak mucikari kepada teman sebayanya. 
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Cara berkomunikasi ibu-ibu yang bekerja sebagai mucikari dengan 

masyarakat dan anak-anak yang ada di lingkungan lokalisasi juga berbeda dengan 

cara berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Hal ini dilakukan agar anak-anak 

kecil yang berada di lokalisasi yang mereka tidak tau apa-apa tidak meniru cara 

bicara para mucikari yang kotor dan jorok. Dari hal itu maka anak-anak mucikari 

yang ada di lingkungan lokalisasi dapat melakukan komunikasi yang baik dengan 

teman sebaya mereka. 

 

4.4.3 Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan kelompok 

teman-teman sebaya. 

   

 Dari hasil data di atas kelompok teman sebaya yang telah dibentuk oleh anak-

anak mucikari rata-rata dibentuk oleh mereka sendiri, secara mandiri tanpa adanya 

arahan dari orang tua mereka maupun orang yang lebih dewasa yang ada di sekitar 

mereka dan anggotanya rata-rata seumuran dengan mereka. Mereka 

berkumpul/berkelompok sesuai dengan usia mereka tanpa saling membeda-bedakan 

antar satu sama lainnya, jumlah anggota kelompok dari mereka juga banyak karena 

rata-rata memiliki anggota kelompok lebih dari 5 atau bahkan lebih dari 10 orang. 

Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa jenis kelompok yang ada di sana 

termasuk jenis kelompok informal. 

Hal ini sesuai dengan teori dari Sudjarwo (2011:8) yang mengemukakan 

bahwa kelompok informal ialah kelompok yang terbentuk karena tertarik berdasarkan 

akan keutuhan bersama atau juga karena adanya kesamaan tertentu dari anggotanya. 
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Kelompok sebaya informal dibentuk, diatur dan dipimpin oleh anak itu sendiri 

misalnya, kelompok permainan, gang, dan lain-lain. Di dalam kelompok ini tidak ada 

bimbingan atau partisipasi dari orang dewasa.  

Menurut Robbins (2000:120), ada empat jenis kelompok sebaya yang 

mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi yaitu kelompok permaianan, 

gang, klub, dan klik (clique). 

Kelompok permainan (play group) terbentuk secara spontan dan merupakan 

kegiatan khas anak-anak, namun di dalamnya tercermin pula struktur dan proses 

masyarakat luas, sedang gang, bertujuan untuk melakukan kegiatan kejahatan, 

kekerasan, dan perbuatan anti sosial. Klub adalah kelompok sebaya yang bersifat 

formal dalam artian mempunyai organisasi sosial yang teratur serta dalam bimbingan 

orang dewasa. Sementara itu klik (clique), para anggotanya selalu merencanakan 

untuk mengerjakan sesuatu secara bersama yang bersifat positif dan tidak 

menimbulkan konflik sosial.  

Selain jenis atau tipe kelompok dari hasiln penelitian yang diperoleh juga 

membahas tentang model-model kelompok yang ada di dalam kelompok teman 

sebaya anak-anak mucikari yang ada di lokalisasi sunan kuning. Anggota dari 

kelompok yang ada rata-rata memiliki anggota yang banyak dan lebih dari 5 orang 

atau 10 orang. Model kelompok yang anggotanya lebih dari tiga orang disebut 

dengan model kelompok multi. 

Menurut Sudjarwo (2011:10) model kelompok multi ialah model kelompok 

yang anggotanya lebih dari tiga orang. Keadaan kelompok yang demikian ini 
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interaksinya antar anggota cenderung rendah. Oleh karena itu untuk mencapai tingkat 

keintiman pada para anggotanya sangat sulit. Oleh karena itu semakin besar 

kelompok maka kehadiran pemimpin sangat diperlukan. 

Dari data hasil penelitian karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari 

yang ada di lokalisasi SK mereka termasuk anak-anak yang pandai, dan orang tua 

mereka mementingkan pendidikan anak-anaknya dengan cara menyekolahkan mereka 

sama seperti anak –anak  warga yang ada di loaklisasi SK. Mereka memandang 

pendidikan itu penting bagi kehidupan anak-anak mereka. Walaupun ibunya hidup 

dan bekerja di lingkungan yang seperti itu, tetapi mereka ingin melihat anaknya bisa 

menjadi orang yang sukses dan memiliki pekerjaan yang baik kelak. Setiap bulannya 

mereka menyisihkan penghasilannya untuk tabungan pendidikan anak-anaknya kelak, 

bahkan ada juga ibu mucikari yang ingin menyekolahkan anaknya sampai perguruan 

tinggi. 

Hal ini sesuai dengan teori partisipasi ekonomi yang dikemukakan oleh 

kartono (2009:260) pihak-pihak lain yang ikut mendapat keuntungan ekonomis dari 

para pelacur antara lain ialah pengemudi-pengemudi taksi dan tukang becak, dokter 

dan mantra kesehatan, para penegak hukum, penjual minuman keras, pemilik hotel, 

dan pengusaha pusat hiburan.  

Anak-anak mucikari yang ada di lokalisasi SK rata-rata juga memiliki 

perkembangan  emosional yang baik karena mereka dapat membaur dan berinteraksi 

dengan baik dengan teman sebaya dan tidak pernah membuat masalah di sekitar 

lingkungan lokalisasi. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang telah 

peneliti lakukan di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang, maka dapat 

disimpulakan bahwa: 

5.1.1 Pola interaksi sosial yang terjadi antara anak-anak mucikari dengan teman 

sebaya yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi, 

persaingan dan pertentangan semua aspek-aspek tersebut sudah berjalan 

dengan baik, tidak pernah terjadi konflik ataupun perselisihan yang berarti dan 

aspek yang paling dominan di dalam pola interaksi sosial antara anak-anak 

mucikari dengan teman sebayanya adalah kerjasama.  

5.1.2 Proses interaksi sosial yang terajdi antara anak-anak mucikari dengan teman 

sebaya yang meliputi kontak sosial dan komunikasi sosial juga sudah berjalan 

dengan baik, karena diantara mereka dapat saling menghargai, menghormati, 

dan saling membantu antar satu anak dengan anak yang lainnya tanpa saling 

membeda-bedakan. Anak-anak mucikari yang ada di lingkungan lokalisasi 

Sunan Kuning tidak pernah mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan teman-temannya. 

5.1.3 Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan teman sebaya 

termasuk baik, mereka memiliki kecerdasan kognitif yang cukup baik selain 
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itu ibu-ibu mereka yang bekerja sebagai mucikari juga sangat mementingkan 

kebutuhan anak-anaknya khususnya dalam hal pendidikan. Dalam 

menentukan kelompok sebaya mereka jga dapat membentuk kelompoknya 

mereka sendiri yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

ada beberapa saran yang perlu untuk diperhatikan, yaitu: 

5.2.1 Bagi ibu-ibu yang bekerja sebagai mucikari dan membawa anaknya di 

lingkungan lokalisasi alangkah baiknya agar menitipkan anak-anaknya di 

kost.an dan tidak membawanya pada saat bekerja. Karena bagaimanapun juga 

lingkungan lokalisasi akan membawa dampak yang tidak baik terhadap 

perkembangan mereka. 

5.2.2 Bagi ibu-ibu/warga sekitar harus tetap mengontrol anak-anaknya dalam 

bergaul dan tidak membiarkannya begitu saja karena usia-usia sekolah seperti 

mereka sangatlah rentan terhadap keadaan sekitar lingkungan yang ada di 

sekitarnya.  
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PEDOMAN OBSERVASI  

INTERAKSI SOSIAL ANAK-ANAK MUCIKARI DENGAN TEMAN 

SEBAYA DISEKITAR LOKALISASI SUNAN KUNING KALIBANTENG 

SEMARANG 

No  Konsep  Hal yang di observasi Baik  Cukup 

baik 

Keterangan  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kerjasama dalam 

bermain antara anak-

anak mucikari dengan 

teman sebaya. 

2. bentuk kerjasama yang 

dilakukan antara anak-

anak mucikari dengan 

teman sebaya. 

3. cara anak-anak 

mucikari menjalin 

kerjasama dengan teman 

sebaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.akomodasi  

 

1. masalah-masalah apa 

saja yang sering terjadi 

antara anak-anak 

mucikari dengan teman 

sebaya. 

2. bagaimana cara anak-

anak mucikari 

menyelesaikan masalah 
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yang ada dengan teman 

sebaya. 

 

 

 

 

 

 

 

c.asimilasi dan 

akulturasi 

1. perbedaan apa saja 

yang ada antara anak-

anak mucikari dengan 

teman sebaya. 

2. bagaimana cara anak-

anak mucikari mengatasi 

perbedaan yang ada 

dengan teman sebaya. 

   

 d. persaingan 1. persaingan-persaingan 

yang terjadi antara anak-

anak mucikari dengan 

teman sebaya. 

2. bagaimana cara anak-

anak mucikari mengatasi 

persaingan-persaingan 

yang ada antara anak-

anak mucikari dengan 

teman sebaya. 

   

 e.pertentangan 1. pertentangan-

pertentangan yang terjadi 

antara anak-anak 

mucikari dengan teman 

sebaya. 
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2. bagaimana cara anak-

anak mucikari mengatasi 

pertentangan-

pertentangan yang ada 

antara anak-anak 

mucikari dengan teman 

sebaya. 

2. a. kontak sosial 1. bagaimana kontak 

sosial antara satu anak 

mucikari dengan satu 

teman sebaya. 

2. bagaimana kontak 

sosial antara satu anak 

mucikari dengan 

kelompok sebaya. 

3. bagaimana kontak 

sosial antara kelompok 

anak-anak mucikari 

dengan kelompok teman-

teman sebaya. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. komunikasi 

sosial 

1. bagaimana cara anak-

anak mucikari 

berkomunikasi dengan 

teman sebaya. 

2. bagaimana reaksi 

teman sebaya setelah 

melakukan komunikasi 

dengan anak mucikari. 
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3. a..karakteristik 

sosial psikologis 

kelompok            

teman sebaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.perkembangan 

intelektual (IQ) 

 

1. apakah mereka sudah 

memiliki kelompok 

teman sebaya. 

2.cara mereka dalam 

membentuk kelompok 

teman sebaya. 

3. jumlah anggota 

kelompok teman sebaya 

tiap-tiap kelompok. 

 

1. bagaimana 

perkembangan kognitif 

anak-anak mucikari. 

2. bagaiamana cara 

berfikir operasional 

anak-anak mucikari 

   

 c. perkembagan 

emosional (EQ) 

1. apa saja gangguan 

emosi yang ada pada 

anak-anak mucikari. 

2. bagaimana cara anak-

anak mucikari 

mengekspresikan suatu 

keadaan yang sedang 

dialamainya pada saat 

mengalami masalah 

dengan teman sebaya. 
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KISI-KISI PEDOMAN PENELITIAN 

INTERAKSI SOSIAL ANAK-ANAK MUCIKARI DENGAN TEMAN 

SEBAYA DISEKITAR LOKALISASI SUNAN KUNING KALIBANTENG 

SEMARANG 

 

No 

 

Konsep Sub konsep Definisi operasional Indikator  Item 

i 

1. 

 

 

Pola interaksi 

sosial anak-anak 

mucikari dengan 

teman-teman 

sebaya. 

 

1. kerjasama 

 

 

 

 

 

 

2. akomodasi 

 

 

 

 

 

 

3.asimilasi dan 

akulturasi 

 

 

 

 

 

4. persaingan 

Kerjasama yang 

dimaksud di sini 

adalah kerjasama 

yang dilakukan oleh 

anak-anak mucikari 

dengan teman sebaya. 

 

Cara anak-anak 

mucikari menangani 

masalah atau 

pertentangan yang 

terjadi antara anak-

anak mucikari dengan 

teman sebaya. 

Cara anak-anak 

mucikari  dalam 

menghadapi 

perbedaan dirinya 

dengan teman sebaya. 

 

 

Mendeskripsikan 

a.jenis atau bentuk 

kerjasama. 

b.cara kerjasama. 

 

 

 

 

a.masalah-masalah 

yang ada. 

b.cara-cara 

menyelesaikannya. 

 

 

 

a.perbedaan-

perbedaan yang ada. 

b.cara-cara 

mengatasi 

perbedaan-

perbedaan yang ada. 

 

a.persaingan-

1,2,3 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 
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5. pertentangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

persaingan-

persaingan apa saja 

yang terjadi antara 

anak-anak mucikari 

dengan teman sebaya 

dan cara mereka 

menyelesaikannya. 

 

Mendeskripsikan 

pertentangan-

pertentangan yang 

terjadi antara anak-

anak mucikari dengan 

teman sebaya dan 

upaya yang mereka 

lakukan untuk 

menyelesaikannya. 

persaingan yang 

terjadi. 

b.cara mengatasi 

persaingan-

persaingan yang ada. 

 

 

 

a.pertetangan-

pertentangan yang 

ada. 

b.cara mengatasi 

pertentangan yang 

ada. 

 

  

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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PEDOMAN WAWANCARA (untuk subjek) mucikari 

Interaksi Sosial  Anak-anak Mucikari Dengan Teman Sebaya Disekitar 

Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng Semarang 

 

A. Identitas Subjek 

Nama    : Ibu YW 

Umur     : 48 tahun 

Alamat    :  Kendal 

Pekerjaan   : mucikari 

Pendidikan   : SD 

Jumlah anak   : 2 anak 

Hari/tanggal wawancara : 20-06-2014 

 

B. Pola interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya. 

a. Kerjasama 

1. apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak ibu sehari-harinya? 

Jawab:  Setiap hari anak-anak dari pagi sampai siang di sekolahan 

mas, jadi mereka ya bermain dengan teman-temannya dari 

jam 7 sampai jam 1. Anak saya biasanya bermain dengan 

teman-teman satu kelasnya atau yang sebaya. 

2. apakah anak ibu di sekolahkan? kalau iya anak ibu sekarang di sekolahkan 

dimana ? 

Jawab:  iya mas, anak saya tak sekolahkan di SDN kalibanteng kulon 

karena banyak dari anak-anak WPS dan anak dari ibu 
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pengasuh atau mucikari yang disekolahkan di situ, biasanya 

mereka berangkat bersama-sama dari sini. 

3. apakah anak ibu sering bergaul dengan teman sebayanya? bergaulnya seperti 

apa bu?    

Jawab:  ya sering mas, tapi kebanyakan mereka bergaul di 

lingkungan sekolah karena mereka lebih banyak 

menghabiskan waktunya di sekolahan, biasanya bergaulnya 

ya berteman dengan baik aja mas, tolong menolong, tidak 

pernah bertengkar akur-akur saja mas. 

4. apakah anak ibu sering melakukan kerjasama dengan teman sebayanya? 

Jawab:   sering mas, anak saya tidak pernah membuat masalah mas di sini 

mereka anak-anak yang pandai dalam berteman dan tidak pernah 

mengalami kesulitan menjalin kerjasama dengan teman-temannya. 

5. biasanya seperti apa cara anak ibu menjalin kerjasama dengan teman 

sebayanya? 

Jawab:   Biasanya anak saya menjalin kerjasama dengan cara belajar 

kelompok bersama, diskusi, saling menghargai mas tidak 

pernah bertengkar dan saling tolong menolong apabila salah 

satu temannya mengalami kesusahan. 

b. Akomodasi 

6. masalah-masalah apa saja yang sering dialami anak ibu dengan teman 

sebayanya? 

Jawab:   anak saya sebenarnya jarang membuat masalah dengan teman-

temannya mas justru dari teman-temannya yang kadang membuat 

masalah dengan anak saya. Walaupun saya pekerjaanya kaya gini mas 

tapi saya selalu mengajarkan anak saya buat selalu mengalah apabila 
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sedang bertengkar dengan temannya mas. Masalah yang sering terjadi 

biasa lah mas masalah anak-anak kecil rebudan mainan,salah 

paham,dan tidak terima kalo kalah dalam bermain. 

7. menurut ibu, bagaimana karakter anak-anak dari teman anak ibu? 

Jawab:  teman-teman dari anak saya baik-baik mas, mereka semua 

baik dan tidak membeda-bedakan dengan anak saya dan 

mereka tidak pernah membuat masalah yang besar dengan 

anak saya. 

8. biasanya bagaimana cara anak ibu menyelesaikan masalah apabila ada 

masalah dengan temannya? 

Jawab: - 

c. Asimilasi dan akulturasi 

9. apakah anak ibu pernah mengalami rasa kurang percaya diri pada saat 

bersama dengan teman sebayanya? 

Jawab:  jarang mas. 

10. bagaimana cara ibu menenangkan anak ibu kalau sedang merasa 

minder/kurang PD? 

Jawab: ya kalau anak saya sedang merasa tidak PD saya menasehati 

dan memberikan motivasi mas kepada anak saya bahwa 

mereka pintar jadi tidak perlu minder atau malu kepada 

teman-temannya karena mereka semua sama. 

d. Persaingan 

11. apakah anak ibu pernah/sering berselisih/bersaing dengan temannya? 

Jawab: - 
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12. apakah anak ibu sering meminta bantuan kepada ibu apabila mereka sedang 

berselisih/memiliki masalah? 

Jawab:   anak saya sering mengalah mas, karena saya sering 

menasehatinya agarselalu mengalah apabila sedang 

mengalami masalah dengan teman-temannya, karena 

masalahnya biasanya cuma gara-gara masalah sepele mas 

jadi tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Selain itu anak-

anak juga dari kecil sudah saya biasakan mandiri mas jadi 

jarang sekali meinta bantuan kepada ibunya kalau memiliki 

masalah paling kalau meminta bantuan pun kalau 

masalahnya besar dan tidak bisa mereka selesaikan sendiri. 

e. Pertentangan 

13. apakah anak ibu pernah bertentangan dengan temannya? 

Jawab:   ya pernah mas tapi jarang karena anak saya memiliki 

karakter lebih banyak diam dan mengalah mas apabila 

bertentangan dengan temannya. Masalah-masalah yang 

membuat mereka bertentangan  juga masalah kecil mas 

rebutan mainan dan masalah-masalah anak kecil biasa mas. 

14. biasanya hal apa saja yang dapat membuat mereka bertentangan? 

Jawab: - 

C. Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya. 

a. Kontak Sosial 

15. bagaimana sikap anak ibu dengan teman-temanya di sini? 

Jawab:   anak saya baik mas kepada teman-temannya karena mereka 

juga baik-baik di sini, dan di sini ya kadang anak saya 
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berteman berkelompok mas tapi hanya mau berteman 

dengan teman-teman yang baik saja dan cocok dengan anak 

saya dan teman yang tidak baik ya lebih baik anak saya 

tinggalkan atau tidak berteman dengan mereka. 

16. apakah anak ibu sudah memiliki teman-teman terteantu/berkelompok 

menyendiri dengan teman lainnya? 

Jawab: - 

b. Komunikasi Sosial 

17. menurut ibu, apakah anak anda termasuk anak yang baik dalam hal 

berkomunikasi dengan temannya? 

Jawab:  anak saya termasuk anak yang pintar mas dalam hal 

berkomunikasi, karena tidak pernah mengalami kesulitan 

dalam berteman.anak saya memiliki teman yang banyak di 

sini.  

18. biasanya bagaimana reaksi dari teman anak ibu setelah anak ibu berbicara, 

apakah mereka menanggapi atau cuek-cuek saja? 

Jawab: reaksi/tanggapan dari teman-temannya juga baik mas. 

D. Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya. 

a. karakteristik sosial psikologis kelompok teman sebaya 

19. apakah anak ibu sudah mempunyai kelompok teman sebaya? 

Jawab:   sudah mas, anak saya sudah memiliki kelompok sendiri dan kebetulan 

hanya mau berteman dengan anak-anak yang se umuran dengan 

mereka, karena anak saya merasa nyaman apabila berteman dengan 

anak-anak yang seumuran dengan mereka. 
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20. bagaimana cara anak ibu dalam membentuk kelompok teman sebaya, 

apakah dibentuk dari arahan orang dewasa apa mereka membentuk sendiri 

bu? 

Jawab:  anak saya membentuk kelompok sendiri mas, tanpa ada yang 

menyuruh, saya juga tidak pernah menyuruh anak saya buat memilih-

milih teman mas. Saya bebaskan mereka dan mereka yang menentukan 

sendiri. 

21. apakah ibu mengetahui berapa jumlah anggota kelompok teman sebaya anak 

ibu? 

Jawab:  kalau anak saya banyak mas kelompoknya, setahu saya lebih dari 

sepuluh anak mas. Kalau yang lainnya saya kurang begitu tahu mas, 

tapi banyak lah mas soalnya di sini banyak anak-anak yang seumuran 

dan biasanya mereka berkelompok sesuai masing-masing usianya mas. 

b. Perkembangan intelektual (IQ) 

22. bagaimana cara ibu memenuhi kebutuhan anak ibu khususnya dalam hal 

pendidikan? 

Jawab:   anak saya sekolahkan mas, bila perlu sampai perguruan 

tinggi walaupun ibunya seperti ini tetapi anak saya harus 

terpenuhi mas kebutuhan pendidikannya karena saya ingin 

melihat anak saya berhasil dan mempunyai masa depan yang 

baik. 

23. menurut ibu apakah anak ibu termasuk anak yang pandai dibandingkan 

dengan teman-temannya? 

Jawab:   Memang saat ini di sekolahan anak saya anak yang biasa-

biasa saja mas tapi anak saya selalu naik kelas terus mas 

tidak pernah tinggal kelas. 

b. Perkembangan emosional 
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24. menurut ibu anak ibu termasuk anak yang cenderung emosional apa tidak? 

Jawab:  anak saya termasuk anak yang sabar dan pendiam mas, 

jarang marah-marah kalau memang benar-benar bukan 

masalah yang besar.  

25. bagaimana cara anak ibu menunjukan/berekspresi kalau dia sedang 

marah/emosi? 

Jawab: Ya kalau dia sedang emosi biasanya dia mengekspresikan 

dengan menangis mas ya namanya juga anak kecil mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA (untuk subjek) mucikari 
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Interaksi Sosial Anak-anak Mucikari Dengan Teman Sebaya Disekitar 

Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng Semarang 

 

A. Identitas Subjek 

Nama    : Ibu TM  

Umur     : 39 tahun 

Alamat    :  Jepara 

Pekerjaan   : mucikari 

Pendidikan   : Smp 

Jumlah anak   : 1 anak 

Hari/tanggal wawancara : 20-06-2014 

 

B. Pola interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya. 

a. Kerjasama 

1. apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak ibu sehari-harinya? 

Jawab:  biasanya pagi-pagi anak saya mandikan sebelum berangkat 

ke sekolah mas, setelah itu anak saya berangkat ke sekolah 

dengan teman-temannya. Anak saya biasanya pulangnya 

tidak mesti mas tapi lebih sering pulang sore karena setelah 

pulang sekolah anak saya biasanya langsung bermain 

dengan teman-temannya dan lebih banyak menghabiskan 

waktunya di sekolah kecuali kalau sedang libur saja anak 

saya di kost bersama saya. 

2. apakah anak ibu di sekolahkan? kalau iya anak ibu sekarang di sekolahkan 

dimana ? 
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Jawab:  iya mas, anak saya sekolah di SDN kalibanteng kulon karena 

banyak dari anak-anak WPS dan anak dari ibu pengasuh 

atau mucikari yang disekolahkan di sana. 

3. apakah anak ibu sering bergaul dengan teman sebayanya? bergaulnya seperti 

apa bu?    

Jawab:  ya namanya masih anak kecil pasti mereka lagi senang 

bermain mas, bergaul. Ya bergaulnya seperti pada umumnya 

anak-anak kecil mas kalau bertengkar palingan juga gara-

gara masalah sepele mas. 

4. apakah anak ibu sering melakukan kerjasama dengan teman sebayanya? 

Jawab:   sering mas. 

5. biasanya seperti apa cara anak ibu menjalin kerjasama dengan teman 

sebayanya? 

Jawab: kerjasama dengan cara belajar kelompok bersama, diskusi, 

saling menghargai mas tidak pernah bertengkar dan saling 

tolong menolong. 

b. Akomodasi 

6. masalah-masalah apa saja yang sering dialami anak ibu dengan teman 

sebayanya? 

Jawab:   anak saya jarang sekali membuat masalah dengan teman-

temannya mas, tapi namanya anak kecil biasanya masalah 

kecil di besar-besarkan mas tidak terima kalau kalah 

bermain atau kadang-kadang berebut mainan atau jajan itu 

saja mas biasanya yang jadi masalah. 

7. menurut ibu, bagaimana karakter anak-anak dari teman anak ibu? 
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Jawab:  teman-teman dari anak saya baik-baik mas. 

8. biasanya bagaimana cara anak ibu menyelesaikan masalah apabila ada 

masalah dengan temannya? 

Jawab: - 

c. Asimilasi dan akulturasi 

9. apakah anak ibu pernah mengalami rasa kurang percaya diri pada saat 

bersama dengan teman sebayanya? 

Jawab:  anak saya sering mas bilang ke saya bahwa dia kurang PD 

pada saat bersama teman-temannya.   

10. bagaimana cara ibu menenangkan anak ibu kalau sedang merasa 

minder/kurang PD? 

Jawab:   saya selalu menasehati dan memberi pengertian-pengertian 

mas kepada anak saya dari hati ke hati. 

d. Persaingan 

11. apakah anak ibu pernah/sering berselisih/bersaing dengan temannya? 

Jawab:  pernah mas. 

12. apakah anak ibu sering meminta bantuan kepada ibu apabila mereka sedang 

berselisih/memiliki masalah? 

Jawab:  - 

e. Pertentangan 

13. apakah anak ibu pernah bertentangan dengan temannya? 

Jawab:   menurut sepengetahuan saya tidak pernah mas, anak saya 

soalnya anak yang pendiam dan banyak bicara mas, kalau 

semisal ada paling masalahnya cuma masalah anak kecil 

saja mas. 
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14. biasanya hal apa saja yang dapat membuat mereka bertentangan? 

Jawab: - 

C. Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya. 

a. Kontak Sosial 

15. bagaimana sikap anak ibu dengan teman-temanya di sini? 

Jawab:   anak saya baik mas kepada teman-temannya karena mereka 

juga baik-baik di sini. 

16. apakah anak ibu sudah memiliki teman-teman terteantu/berkelompok 

menyendiri dengan teman lainnya? 

Jawab: - 

b. Komunikasi Sosial 

17. menurut ibu, apakah anak anda termasuk anak yang baik dalam hal 

berkomunikasi dengan temannya? 

Jawab:  anak saya sudah cukup baik mas komunikasinya dengan 

teman-temannya.   

18. biasanya bagaimana reaksi dari teman anak ibu setelah anak ibu berbicara, 

apakah mereka menanggapi atau cuek-cuek saja? 

Jawab: reaksi/tanggapan dari teman-temannya juga baik mas. 

D. Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya. 

a. karakteristik sosial psikologis kelompok teman sebaya 

19. apakah anak ibu sudah mempunyai kelompok teman sebaya? 
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Jawab:    anak saya lebih sering berkelompok dengan teman-teamn yang se 

umuran mas, anak saya tidak memiliki teman yang lebih dewasa dari 

orang yang lebih tua atau tidak se umuran. 

20. bagaimana cara anak ibu dalam membentuk kelompok teman sebaya, 

apakah dibentuk dari arahan orang dewasa apa mereka membentuk sendiri 

bu? 

Jawab:   anak saya membentuk kelompok sendiri mas, saya tidak pernah 

menyuruh. 

21. apakah ibu mengetahui berapa jumlah anggota kelompok teman sebaya anak 

ibu? 

Jawab:   rata-rata anak-anak mucikari yang ada di sini berkelompok mas, 

jumlahnya lebih dari 5 lah mas kalau digabungin dengan anak-anak 

warga yang ada di sini dan seusia dengan anak saya dan anak-anak 

mucikari yang lain. 

b. Perkembangan intelektual (IQ) 

22. bagaimana cara ibu memenuhi kebutuhan anak ibu khususnya dalam hal 

pendidikan? 

Jawab: walaupun ibunya pekerjaannya seperti ini tapi saya tidak 

pernah mangabaikan pendidikan anak saya mas, saya 

pengen menyekolahkan anak saya sampai setinggi-tingginya 

mas agar masa depan anak saya kelak baik. Anak saya 

termasuk anak yang cukup pandai mas karena anak saya 

tidak pernah tinggal kelas. 

23. menurut ibu apakah anak ibu termasuk anak yang pandai dibandingkan 

dengan teman-temannya? 

Jawab:   Ya lumayan mas tapi tidak pernah tinggal kelas. 
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b. Perkembangan emosional 

24. menurut ibu anak ibu termasuk anak yang cenderung emosional apa tidak? 

Jawab:  tidak mas.  

25. bagaimana cara anak ibu menunjukan/berekspresi kalau dia sedang 

marah/emosi? 

Jawab: - 
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PEDOMAN WAWANCARA (untuk subjek) mucikari 

Interaksi Sosial  Anak-anak Mucikari Dengan Teman Sebaya Disekitar 

Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng Semarang 

 

A. Identitas Subjek 

Nama    : Ibu VN  

Umur     : 40 tahun 

Alamat    :  Batang 

Pekerjaan   : mucikari 

Pendidikan   : Smp 

Jumlah anak   : 2 anak 

Hari/tanggal wawancara : 20-06-2014 

 

B. Pola interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya. 

a. Kerjasama 

1. apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak ibu sehari-harinya? 

Jawab:  Setiap hari anak saya sekolah mas. 

2. apakah anak ibu di sekolahkan? kalau iya anak ibu sekarang di sekolahkan 

dimana ? 

Jawab:   anak saya sekolahkan di SDN kalibanteng kulon mas, selain 

banyak dari anak-anak WPS yang di sekolahkan di situ saya 

juga lebih mudah untuk mengontrol anak saya karena 

lokasinya tidak terlalu jauh dengan lokalisasi. 
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3. apakah anak ibu sering bergaul dengan teman sebayanya? bergaulnya seperti 

apa bu?    

Jawab:  ya sering mas. 

4. apakah anak ibu sering melakukan kerjasama dengan teman sebayanya? 

Jawab:   anak saya sering mas bekerjasama dengan teman-temannya, 

anak saya juga tidak pernah mengalami kesulitan dalam 

menjalin kerjasama dengan teman-temannya. Cara anak saya 

menjalin kerjasama ya biasanya belajar bersama, bermain 

bersama, saling tolong menolong mas. 

5. biasanya seperti apa cara anak ibu menjalin kerjasama dengan teman 

sebayanya? 

Jawab:   Bermain bersama mas. 

b. Akomodasi 

6. masalah-masalah apa saja yang sering dialami anak ibu dengan teman 

sebayanya? 

Jawab:   - 

7. menurut ibu, bagaimana karakter anak-anak dari teman anak ibu? 

Jawab:   mereka baik-baik mas di sini, jarang sekali membuat 

masalah yang besar dengan anak saya, paling kalau ada 

cuma masalah-masalah kecil mas. 

8. biasanya bagaimana cara anak ibu menyelesaikan masalah apabila ada 

masalah dengan temannya? 

Jawab: - 

c. Asimilasi dan akulturasi 
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9. apakah anak ibu pernah mengalami rasa kurang percaya diri pada saat 

bersama dengan teman sebayanya? 

Jawab:  tidak pernah mas. 

10. bagaimana cara ibu menenangkan anak ibu kalau sedang merasa 

minder/kurang PD? 

Jawab: - 

d. Persaingan 

11. apakah anak ibu pernah/sering berselisih/bersaing dengan temannya? 

Jawab:   saya tidak pernah melihat ataupun mendengar anak saya berselisih 

dengan  temannya mas, jarang sekali mas kalaupun ada cuma masalah-

masalah kecil mas masalah anak kecil jadi tidak begitu menganggu. 

12. apakah anak ibu sering meminta bantuan kepada ibu apabila mereka sedang 

berselisih/memiliki masalah? 

Jawab:  Anak saya jarang sekali mas meminta bantuan kepada saya 

kalau mereka sedang mengalami masalah mereka lebih 

banyak diam ketimbang membuat masalah. 

e. Pertentangan 

13. apakah anak ibu pernah bertentangan dengan temannya? 

Jawab:   ya pernah mas tapi jarang. 

14. biasanya hal apa saja yang dapat membuat mereka bertentangan? 

Jawab: - 
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C. Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya. 

a. Kontak Sosial 

15. bagaimana sikap anak ibu dengan teman-temanya di sini? 

Jawab:  anak saya selama di sini baik mas karena teman-teman 

mereka juga baik-baik dan tidak pernah membeda-bedakan.  

16. apakah anak ibu sudah memiliki teman-teman terteantu/berkelompok 

menyendiri dengan teman lainnya? 

Jawab: dalam berteman anak saya tidak mempunyai kelompok-

kelompok tertentu mas semuanya sama hanya saja kalau ada 

teman yang tidak baik saya menasehatinya agar hangan 

terlalu dekat dengan mereka. 

b. Komunikasi Sosial 

17. menurut ibu, apakah anak anda termasuk anak yang baik dalam hal 

berkomunikasi dengan temannya? 

Jawab:  baik mas. 

18. biasanya bagaimana reaksi dari teman anak ibu setelah anak ibu berbicara, 

apakah mereka menanggapi atau cuek-cuek saja? 

Jawab: reaksi/tanggapan dari temannya juga baik mas. 

D. Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya. 

a. karakteristik sosial psikologis kelompok teman sebaya 

19. apakah anak ibu sudah mempunyai kelompok teman sebaya? 

Jawab:   sudah mas. 
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20. bagaimana cara anak ibu dalam membentuk kelompok teman sebaya, 

apakah dibentuk dari arahan orang dewasa apa mereka membentuk sendiri 

bu? 

Jawab:  anak saya tidak pernah saya suruh untuk memilih-milih teman mas, 

saya bebaskan. Mereka sudah memiliki kelompok teman sendiri. 

21. apakah ibu mengetahui berapa jumlah anggota kelompok teman sebaya anak 

ibu? 

Jawab:  banyak mas. 

b. Perkembangan intelektual (IQ) 

22. bagaimana cara ibu memenuhi kebutuhan anak ibu khususnya dalam hal 

pendidikan? 

Jawab:   anak saya sekolahkan mas. 

23. menurut ibu apakah anak ibu termasuk anak yang pandai dibandingkan 

dengan teman-temannya? 

Jawab:   lumayan pandai mas, naik kelas terus. 

b. Perkembangan emosional 

24. menurut ibu anak ibu termasuk anak yang cenderung emosional apa tidak? 

Jawab:  anak saya jarang sekali marah-marah mas dan cenderung 

diam, karena anak saya lebih banyak mengalahnya mas.  

25. bagaimana cara anak ibu menunjukan/berekspresi kalau dia sedang 

marah/emosi? 

Jawab:  Kalau dia sedang emosi paling cuma diem mas, ngambek, 

tidak mau makan saja setelah itu ya biasa lagi mas. 
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PEDOMAN WAWANCARA (untuk subjek) warga 

Interaksi Sosial Anak-anak Mucikari Dengan Teman Sebaya 

Disekitar LokalisasiSunan Kuning Kalibanteng Semarang 

 

A. Identitas Informan 

Nama    : Ibu SY 

Umur     : 50 tahun 

Alamat    : Kalibanteng Kulon 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan   : SMA 

Jumlah anak   : 3 Anak 

Hari/tanggal wawancara :21-06-2014 

 

B. Pola interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya. 

a. Kerjasama 

1. apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak mucikari  sehari-harinya 

bu? apakah mereka bermain dengan anak-anak ibu? 

Jawab: sekolah mas, sama seperti anak saya. Iya mas wong satu sekolah sama 

anak saya. 

2. apakah anak-anak mucikari di sekolahkan bersama dengan anak ibu? kalau 

iya anak ibu sekarang di sekolahkan dimana ? 
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Jawab: di SDN 01 kalibanteng kulon mas. 

3. apakah anak-anak mucikari sering bergaul dengan anak ibu? bergaulnya 

seperti apa bu?    

Jawab: sering mas. 

4. apakah anak-anak mucikari sering melakukan kerjasama dengan anak ibu? 

Jawab: sering mas. 

5. biasanya seperti apa cara anak-anak mucikari menjalin kerjasama dengan 

anak ibu? 

Jawab: biasanya mereka belajar kelompok mas, berdiskusi dan saling 

membantu satu sama lainnya. 

b. Akomodasi 

6. masalah-masalah apa saja yang sering dialami anak-anak mucikari dengan 

anak ibu? 

Jawab: ya paling masalah anak kecil mas, tidak pernah samapai berlarut-larut. 

7. menurut ibu, bagaimana karakter anak-anak mucikari yang  menjadi teman 

anak ibu? 

Jawab: mereka baik mas, anak saya juga baik terhadap mereka. 

8. apakah mereka bersikap baik terhadap anak ibu? 

Jawab: baik mas. 
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c. Asimilasi dan akulturasi 

9. apakah anak-anak mucikari tersebut  pernah mengalami rasa kurang percaya 

diri pada saat bersama dengan anak ibu karena merasa ada perbedaan dengan 

anak ibu? 

Jawab: setahu saya tidak mas, mereka biasa-biasa saja. 

10. menurut ibu apakah ibu mereka termasuk ibu yang baik dalam menenagkan 

anak-anaknya kalau sedang merasa minder/kurang PD? 

Jawab: baik mas baik. 

d. Persaingan 

11. apakah anak-anak mucikari tersebut pernah berselisih/bersaing dengan anak 

ibu? 

Jawab: tidak pernah mas. 

12. biasanya penyebab dari perselisihan itu apa bu, apakah ibu mengetahuinya? 

Jawab:- 

e. Pertentangan 

13. apakah mereka pernah bertentangan dengan anak ibu? 

Jawab: tidak pernah mas. 

14. biasanya hal apa saja yang dapat membuat mereka bertentangan? 

Jawab: masalah anak-anak kecil mas paling, masalah anak-anak kecil. 
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C. Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya. 

a. Kontak Sosial 

15. menurut ibu, apakah anak ibu sudah bersikap baik dengan anak mereka? 

Jawab: baik mas. 

16.menurut ibu,  apakah mereka sudah memiliki teman-teman 

tertentu/berkelompok menyendiri dengan teman lainnya/ tidak mau bermain 

dengan anak ibu? 

Jawab: tidak mas, mereka juga bermain-main dengan anak saya. 

b. Komunikasi Sosial 

17. apakah mereka termasuk anak yang baik dalam hal berkomunikasi dengan 

anak ibu? 

Jawab: baik mas. 

18. biasanya bagaimana reaksi dari anak ibu setelah mereka berbicara, apakah 

anak ibu menanggapi atau cuek-cuek saja? 

Jawab: anak saya juga baik mas. 

D. Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya. 

a. karakteristik sosial psikologis kelompok teman sebaya 

19. apakah mereka sudah mempunyai kelompok teman sebaya? 

Jawab: setahu saya mereka hanya bermain dengan teman-teman yang seumuran 

saja mas. 
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20. bagaimana cara anak ibu dalam membentuk kelompok teman sebaya, 

apakah dibentuk dari arahan orang dewasa apa mereka membentuk sendiri 

bu? 

Jawab: tidak mas, mereka tidak ada yang menyuruh mereka ber inisiatif sendiri. 

21. apakah ibu mengetahui berapa jumlah anggota kelompok teman sebaya anak 

ibu? 

Jawab: kurang tau mas saya kalu jumlahnya tapi yang jelas banyak mas. 

b. Perkembangan intelektual (IQ) 

22. bagaimana menurut ibu tentang ibu mereka, apakah ibu mereka memenuhi 

kebutuhan anak-anaknya khususnya dalam hal pendidikan? 

Jawab: ibu mereka baik mas dalam hal memenuhi kebutuhan anak-anaknya, 

buktinya ibu mereka juga sama-sama menyekolahkan anak mereka sama 

seperti anak-anak warga yang ada di sni. 

23. menurut ibu apakah mereka termasuk anak yang pandai? 

Jawab: cukup mas. 

c. Perkembangan emosional 

24. menurut ibu mereka termasuk anak yang cenderung emosional apa tidak bu? 

Jawab: tidak mas. 

25. menurut ibu apakah mereka termasuk anak yang pintar dalam hal 

mengontrol emosi?   

Jawab:- 
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PEDOMAN WAWANCARA (untuk subjek) warga 

Interaksi Sosial Anak-anak Mucikari Dengan Teman Sebaya Disekitar 

Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng Semarang 

 

A. Identitas Informan 

Nama    : Ibu SM 

Umur     : 45 tahun 

Alamat    : Argorejo 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan   : SMA 

Jumlah anak   : 2 Anak 

Hari/tanggal wawancara : 21-06-2014 

 

B. Pola interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman sebaya. 

a. Kerjasama 

1. apa saja kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak mucikari  sehari-harinya 

bu? apakah mereka bermain dengan anak-anak ibu? 

Jawab: sekolah mas, iya mas. 

2. apakah anak-anak mucikari di sekolahkan bersama dengan anak ibu? kalau 

iya anak ibu sekarang di sekolahkan dimana ? 
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Jawab: iya mas, di SDN 01 kalibanteng kulon mas. 

3. apakah anak-anak mucikari sering bergaul dengan anak ibu? bergaulnya 

seperti apa bu?    

Jawab: sering mas, ya bermain-main bersama saja mas. 

4. apakah anak-anak mucikari sering melakukan kerjasama dengan anak ibu? 

Jawab: sering mas. 

5. biasanya seperti apa cara anak-anak mucikari  menjalin kerjasama dengan 

anak ibu? 

Jawab: bermain-main bersama mas, tolong menolong. 

b. Akomodasi 

6. masalah-masalah apa saja yang sering dialami anak-anak mucikari dengan 

anak ibu? 

Jawab: tidak pernah mas. 

7. menurut ibu, bagaimana karakter anak-anak mucikari yang  menjadi teman 

anak ibu? 

Jawab: baik mas. 

8. apakah mereka bersikap baik terhadap anak ibu? 

Jawab: baik mas. 
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c. Asimilasi dan akulturasi 

9. apakah anak-anak mucikari tersebut  pernah mengalami rasa kurang percaya 

diri pada saat bersama dengan anak ibu karena merasa ada perbedaan dengan 

anak ibu? 

Jawab: tidak pernah mas, mereka biasa-biasa saja. 

10. menurut ibu apakah ibu mereka termasuk ibu yang baik dalam menenagkan 

anak-anaknya kalau sedang merasa minder/kurang PD? 

Jawab: tidak begitu  tahu mas saya. 

d. Persaingan 

11. apakah anak-anak mucikari tersebut pernah berselisih/bersaing dengan anak 

ibu? 

Jawab: tidak mas. 

12. biasanya penyebab dari perselisihan itu apa bu, apakah ibu mengetahuinya? 

Jawab:- 

e. Pertentangan 

13. apakah mereka pernah bertentangan dengan anak ibu? 

Jawab: jarang mas. 

14. biasanya hal apa saja yang dapat membuat mereka bertentangan? 

Jawab: paling cuma masalah-amasalah sepele mas, jarang  mengalami masalah 

yang besar. 
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C. Proses interaksi sosial anak-anak mucikari dengan teman-teman 

sebaya. 

a. Kontak Sosial 

15. menurut ibu, apakah anak ibu sudah bersikap baik dengan anak mereka? 

Jawab: baik mas. 

16.menurut ibu,  apakah mereka sudah memiliki teman-teman 

tertentu/berkelompok menyendiri dengan teman lainnya/ tidak mau bermain 

dengan anak ibu? 

Jawab: tidak mas, mereka biasa saja. 

b. Komunikasi Sosial 

17. apakah mereka termasuk anak yang baik dalam hal berkomunikasi dengan 

anak ibu? 

Jawab: baik mas. 

18. biasanya bagaimana reaksi dari anak ibu setelah mereka berbicara, apakah 

anak ibu menanggapi atau cuek-cuek saja? 

Jawab: anak saya baik juga mas. 

D. Karakteristik sosial psikologis anak-anak mucikari dengan teman-

teman sebaya. 

a. karakteristik sosial psikologis kelompok teman sebaya 

19. apakah anak ibu sudah mempunyai kelompok teman sebaya? 

Jawab: setahu saya sudah sih mas. 
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20. bagaimana cara anak ibu dalam membentuk kelompok teman sebaya, 

apakah dibentuk dari arahan orang dewasa apa mereka membentuk sendiri 

bu? 

Jawab: mandiri mas, berjalan alami tanpa ada yang menyuruh. 

21. apakah ibu mengetahui berapa jumlah anggota kelompok teman sebaya anak 

ibu? 

Jawab: yang jelas banyak mas, kalau jumlahnya saya tidak tahu. 

b. Perkembangan intelektual (IQ) 

22. bagaimana menurut ibu tentang ibu mereka, apakah ibu mereka memenuhi 

kebutuhan anak-anaknya khususnya dalam hal pendidikan? 

Jawab: ibu mereka baik mas dalam hal memenuhi pendidikan anak-anak 

mereka. 

23. menurut ibu apakah mereka termasuk anak yang pandai? 

Jawab: iya mas. 

c. Perkembangan emosional 

24. menurut ibu mereka termasuk anak yang cenderung emosional apa tidak bu? 

Jawab: tidak mas. 

25. menurut ibu apakah mereka termasuk anak yang pintar dalam hal 

mengontrol emosi?   

Jawab: tidak tahu mas 
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FOTO DOKUMENTASI 
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Klinik GRIYA ASA di Sunan Kuning 
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Makam Sunan Kuning 
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Interaksi yang dilakukan anak-anak di lokalisasi Sunan Kuning 
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Anak-anak yang sedang bermain bersama di lokalisasi Sunan Kuning 


