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ABSTRAK

Royani, Amelia Shifa. 2016. Interaksi Sosial Inter dan Antar Siswa Kelas 2 dan 3 
SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. 

Marjuni, M.Pd., dam Drs. Noto Suharto, M.Pd.

Kata Kunci:Interaksi Sosial, Siswa, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat

Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003, sekolah hendaknya 

dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal siswa. Menurut 

Chatib (2012:56) seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal akan mampu 

bergaul dengan orang lain. Kemampuan siswa dalam bergaul dengan orang lain 

dapat diamati dalam interaksi sosial mereka. Interaksi sosial merupakan hubungan-

hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun antara individu dengan kelompok manusia (Soekanto, 

2006:55). SD Negeri Kraton 1 merupakan salah satu SD di Kota Tegal yang 

memiliki daya tarik lebih di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa siswa-

siswi di SD Negeri Kraton 1 memiliki kemampuan intelektual yang cukup bagus, 

namun intelektual seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan keterampilan 

sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi sosial inter dan antar 

siswa kelas 2 dan 3 serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial di antara 

mereka.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi, dokumentasi, wawancara dan catatan lapangan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif miles dan 

Huberman. 

Hasil penelitian ini yaitu: pertama, interaksi sosial inter siswa kelas 2 dan 

kelas 3 cenderung mengarah ke interaksi sosial verbal. Interaksi asosiatif terjadi 

ketika siswa melaksanakan piket, bermain bersama dan saling membantu. 

Sedangkan interaksi disosiatif terjadi karena konflik yang disebabkan oleh perilaku 

siswa yang saling mengejek nama orang tua atau kejahilan antar siswa. Kedua,

interaksi sosial non verbal mendominasi interaksi sosial antar siswa kelas 2 dan 3. 

Interaksi asosiatif terlihat ketika mereka bermain bersama. Rendahnya intensitas 

interaksi sosial antar siswa kelas 2 dan 3 membuat sedikitnya interaksi disosiatif di 

antara mereka. Ketiga, faktor pendukung interaksi sosial antar kelas 2 dan 3 adalah 

letak kelas yang bersebelahan dan hubungan kerabat antar siswa, sedangkan faktor 

penghambat dalam interaksi antara kelas 2 dan 3 yaitu pengetahuan siswa yang 

tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, lahan sekolah yang sempit, 

rendahnya kepedulian dan rasa saling membaur, adanya paradigma bahwa teman 

sekelas mereka lebih baik daripada teman kelas lain, serta tidak diselenggarakannya 

kegiatan bersama antar kelas.  Kesimpulannya, interaksi sosial inter kelas 2 dan 3 

didominasi oleh interaksi sosial verbal sedangkan interaksi antar siswa kelas 2 dan 

3 cenderung mengarah pada interaksi sosial non verbal. Interaksi sosial inter dan 

antar siswa kelas 2 dan 3 dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan anak yang berusia 6  

sampai 13 tahun (Ngalimun, 2014: 26). Menurut undang-undang nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.  

Sesuai dengan isi undang-undang nomor 20 tahun 2003, maka sekolah

yang baik harus dapat mengembangkan kecerdasan yang dimiliki siswa.

Kecerdasan yang dapat dikembangkan di sekolah dasar antara lain kecerdasan 

intrapersonal dan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan 

kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, sedangkan 

kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi 

dengan orang lain dan lingkungannya. Menurut Chatib (2012:56) seseorang 

yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya memiliki kemampuan 

membedakan emosi, mampu memahami perasaan diri sendiri, mengetahui 

kekuatan dan kelemahan diri. Sedangkan seseorang yang memiliki kecerdasan 

interpersonal cenderung memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki kepekaan 

sosial yang tinggi, dapat bekerjasama, serta mampu bergaul dengan orang lain.



2
 

 
 

Setiap orang selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, 

karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan 

orang lain. Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi 

sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial (Setiadi dan 

Kolip, 2011:62). Interaksi sosial dapat terjadi jika dua orang bertemu, 

kemudian saling menegur sapa, berjabat tangan, berbicara, atau bahkan sampai 

terjadi perkelahian, pertengkaran, dan sebagainya. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis 

antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara 

orang perorangan dengan kelompok manusia (Soekanto, 2006:55). Jadi, 

interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antar individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang terjadi 

dalam kehidupan sosial karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Interaksi 

sosial dapat terjadi di mana-mana, termasuk di sekolah dasar. Interaksi sosial 

yang biasa terjadi di sekolah dasar yaitu antar siswa dengan siswa, siswa 

dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan lain sebagainya. Aktivitas 

interaksi sosial di sekolah dasar dapat dilakukan baik secara verbal, non verbal 

maupun simbolis (Bungin, 2014:26). Interaksi sosial secara verbal terjadi 

ketika siswa berkomunikasi dengan teman sebaya maupun gurunya. Interaksi 

sosial non verbal terjadi ketika para siswa saling berpapasan tanpa melakukan 

komunikasi, sedangkan interaksi simbolis dapat terjadi ketika seorang siswa 

melakukan gerak tubuh sebagai isyarat untuk menyampaikan suatu hal kepada 

temannya. 
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Interaksi sosial yang terjadi di sekolah dasar cukup beraneka ragam,

interaksi sosial terjadi ketika siswa-siswi memasuki satu gerbang sekolah yang 

sama, berpapasan, bertegur sapa, bermain bersama, membeli makanan dalam 

satu tempat yang sama, dan melaksanakan kegiatan bersama. Interaksi sosial 

akan sangat bermanfaat dan memperluas pergaulan jika para siswa dapat 

mempertinggi toleransi, selain itu juga diperlukan arahan dan bimbingan dari 

para guru dan pihak sekolah untuk membangun hubungan yang baik antar 

sesama teman sehingga dapat terhindar dari konflik, karena menurut 

Soeparwoto (2005:60) pada usia sekolah dasar anak akan memasuki usia 

berkelompok, menjelajah dan meniru.  

Pada usia berkelompok anak akan belajar dasar-dasar perilaku sosial 

untuk menyesuaikan diri dalam kelompoknya, anak juga akan cenderung 

mengikuti hal-hal yang dilakukan kelompoknya. Jika hal yang diajarkan dalam 

kelompok membangun maka akan berdampak positif bagi anak, begitu juga 

sebaliknya jika kelompok cenderung mengajarkan hal-hal negatif anak juga 

dapat terjerumus ke hal-hal negatif tersebut. Usia menjelajah karena anak ingin 

mengetahui keadaan lingkungannya, mencoba kegiatan dan hal-hal baru yang 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Usia meniru, di mana anak akan 

cenderung meniru pembicaraan dan tindakan orang-orang yang berada di 

sekitarnya. Sehingga diperlukan pengawasan dan arahan dari sekolah agar 

dalam interaksi sosial siswa dapat menuju proses sosial asosiatif yang menjurus 

pada hubungan yang harmonis dan pola-pola kerjasama antar siswa. 
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SD Negeri Kraton 1 merupakan salah satu SD di Kota Tegal yang 

memiliki daya tarik lebih di masyarakat. Paradigma masyarakat menganggap 

bahwa siswa-siswi di SD Negeri Kraton 1 memiliki kemampuan intelektual 

yang cukup bagus, namun intelektual seseorang tidak selalu berbanding lurus 

dengan keterampilan sosialnya. Perilaku intelektual merupakan manifestasi 

seseorang yang memiliki inteligensi dan bakat tinggi, sehingga perilakunya 

akan menunjukkan cara kerja yang cepat dan tepat, sedangkan perilaku sosial 

merupakan perilaku yang relatif menetap yang diperlihatkan individu dalam 

berinteraski dengan orang lain (Ngalimun, 2014:32). Intelektual seseorang 

berhubungan dengan inteligensi dan bakatnya, sedangkan keterampilan sosial 

berhubungan dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain.  

Keterampilan sosial yang dimiliki siswa-siswi SD Negeri Kraton 1 

berbeda-beda, sehingga setiap jenjang kelas memiliki bentuk interaksi sosial 

yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang terjadi di kelas satu, empat, lima 

dan enam cenderung dapat diarahkan dan masing-masing siswa dapat 

bekerjasama dengan baik, berbeda dengan kelas dua dan tiga yang masih 

terjadi konflik antarsiswa pada saat pembelajaran berlangsung. Beberapa siswa 

kelas 3 seringkali berkelahi saat jam pelajaran sehingga membuat pembelajaran 

menjadi tidak kondusif, bahkan beberapa siswa kelas 2 menangis pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hubungan antara siswa kelas 2 dengan kelas 3 juga 

kurang harmonis. Masing-masing siswa kelas 2 dan 3 belum dapat membaur 

satu sama lain, bahkan ketika mereka bertemu mereka tidak saling bertegur 

sapa. 
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Penelitian tentang interaksi sosial di lingkungan sekolah pernah 

dilakukan oleh Nawang Hendrowati dengan judul “Interaksi Sosial antara 

Siswa Jurusan IPA dan Siswa Jurusan IPS di SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten 

Tegal”. Penelitian ini membahas tentang interaksi sosial, faktor penghambat 

dan pendukung Interaksi sosial siswa IPA dan IPS di SMA N 2 Slawi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nawang yaitu, interaksi sosial antar siswa 

jurusan IPA dan IPS di SMA N 2 Slawi sudah terjalin dengan baik. Mereka 

akrab satu sama lain, kerjasama yang dilakukan antar siswa dijadikan sarana 

untuk menjaga persahabatan di antara mereka. Adanya kekurangan dan 

kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing siswa dijadikan sebagai acuan 

dalam berinteraksi. Faktor penghambat interaksi yaitu perbedaan pandangan 

dan kurang intensifnya kesempatan untuk mengadakan komunikasi antarsiswa. 

Sedangkan faktor pendorong interaksi sosial siswa IPA dan IPS di SMA N 2 

Slawi yaitu rasa solidaritas yang tinggi dan saling membaur antar siswa. 

Selain itu, Anis Suryaningsih mahasiswi program studi pendidikan 

sosiologi dan antropologi angkatan 2010, fakultas ilmu sosial Universitas 

Negeri Semarang juga pernah meneliti tentang “Interaksi Sosial antara Siswa 

Kelas RSBI dan Kelas Regular (Studi Kasus di Kelas XI IPS SMA Kesatrian 

1 Semarang)”. Hasil penelitian yang dilakukan Anis yaitu siswa RSBI lebih 

intensif melakukan interaksi sosial dengan teman sekelasnya karena fasilitas 

yang memadai, sedangkan siswa reguler lebih dapat membaur dengan siswa 

dalam kelasnya maupun luar kelas. Interaksi asosiatif terjadi ketika mereka 

bekerjasama dalam acara sekolah, seperti pentas seni, kemah bersama, class 
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meeting dan sebagainya. Sedangkan interaksi disosiatif terjadi dalam 

persaingan akademik. Faktor pendukung terjadinya interaksi sosial antara 

siswa kelas RSBI dan siswa kelas reguler yaitu kesamaan tenaga pendidik 

sehingga memudahkan mereka untuk bertanya tentang mata pelajaran atau 

meminjam catatan. Adapun faktor penghambatnya yaitu paradigma dari 

masing-masing siswa dan perbedaan fasilitas antara siswa kelas RSBI dan 

siswa kelas reguler. 

Penelitian tentang interaksi sosial di jenjang Sekolah Menengah dan di 

lingkungan masyarakat sudah banyak dilakukan, namun penelitian tentang 

interaksi sosial di sekolah dasar masih jarang ditemukan. Sehingga peneliti 

tertarik melaksanakan penelitian tentang interaksi sosial di sekolah dasar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan 

judul “Interaksi Sosial Inter dan Antar Siswa Kelas 2 dan 3 SD Negeri Kraton 

1 Kota Tegal”. Pada penelitian ini, peneliti mencari informasi tentang interaksi 

sosial yang terjadi antar siswa kelas 2, 3, dan antara siswa kelas 2 dengan 3 di 

SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal, serta faktor apa saja yang mempengaruhi 

terjadinya interaksi sosial tersebut. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Setelah melakukan observasi awal di SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal 

dan dengan memperhatikan koridor norma yang berlaku serta prinsip 

keterbukaan, maka fokus penelitian ini adalah interaksi sosial siswa kelas 2 dan 

3 SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

interaksi sosial. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitain yang telah ditetapkan, maka masalah 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Bagaimana interaksi sosial antar siswa kelas 2 di SD Negeri Kraton 1 Kota 

Tegal? 

(2) Bagaimana interaksi sosial yang terjadi antar siswa kelas 3 di SD Negeri 

Kraton 1 Kota Tegal? 

(3) Bagaimana interaksi sosial antara siswa kelas 2 dengan kelas 3 di SD 

Negeri Kraton 1 Kota Tegal? 

(4) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial antara 

siswa kelas 2 dengan kelas 3 di SD Negeri Kraton 1? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui secara umum interaksi sosial dan faktor penghambat 

interaksi sosial siswa yang terjadi di Sekolah Dasar Kota Tegal. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang dicapai 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

(1) Untuk mengetahui interaksi sosial antar siswa kelas 2 di SD Negeri 

Kraton 1 Kota Tegal. 

(2) Untuk mengetahui interaksi sosial yang terjadi antar siswa kelas 3 di 

SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal. 



8
 

 
 

(3) Untuk mengetahui interaksi sosial yang terjadi antara siswa kelas 2 

dengan kelas 3 di SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal. 

(4) Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi 

sosial antara siswa kelas 2 dan kelas 3 di SD Negeri Kraton 1 Kota 

Tegal. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan 

manfaat antara lain: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

interaksi sosial antara siswa kelas 2 dengan kelas 3 di SD Negeri Kraton 

1 Kota Tegal. 

(2) Menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial 

antara siswa kelas 2 dan kelas 3 di SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal. 

(3) Dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya 

agar lebih baik. 

1.5.2    Manfaat Praktis  

1.5.2.1 Bagi Guru

Hasil penelitian dapat memberikan informasi tentang interaksi 

sosial dan faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial siswa kelas 

2 dengan kelas 3 sehingga guru dapat melakukan tindak lanjut agar 

dapat mewujudkan interaksi sosial yang harmonis antarsiswa. 
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1.5.2.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi SD Negeri Kraton 1 

Kota Tegal untuk memperbaiki keterampilan sosial siswa terutama 

dalam interaksi sosial. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu alat evaluasi keterampilan sosial siswa di SD Negeri 

Kraton 1 Kota Tegal. 

1.5.2.3 Bagi Universitas Negeri Semarang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan 

menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan 

sebagai sarana dalam menambah wawasan yang lebih luas. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti 

a) Penelitian ini dilaksanakan guna menyelesaikan studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. 

b) Penelitian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan peneliti 

dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan pada 

proses perkuliahan dan mengungkapkan interaksi sosial yang 

terjadi di masyarakat. 

c) Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lanjutan 

dalam melaksanakan penelitian sejenis. 



10
 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini dijelaskan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka 

berpikir. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

2.1 Kajian Teori 

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, 

yaitu: (1) karakteristik siswa sekolah dasar, (2) perilaku sosial dan pengelompokkan 

siswa SD/MI, (3) interaksi sosial, dan (4) bentuk interaksi sosial. Berikut uraian 

selengkapnya: 

2.1.1 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Murid sekolah dasar pada umumnya berusia enam sampai 13 tahun 

(Ngalimun, 2014: 26). Pada masa ini anak mulai keluar dari lingkungan keluarga 

dan mulai memasuki lingkungan baru yaitu sekolah. Ada tiga ciri utama masa anak 

memasuki usia sekolah dasar yang berbeda dari masa sebelumnya menurut Hurlock 

(1980) dalam Ngalimun (2014:25), yaitu: 

1) Dorongan anak untuk masuk ke dalam dunia permainan dan kegiatan yang 

membutuhkan keterampilan otot. Pada masa ini anak mulai mempelajari 

keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Mereka senang bermain 

sambil berlari, bermain sepak bola, bersepeda dan melakukan permainan 

lainnya yang melibatkan fisik. 
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2) Dorongan anak untuk keluar dari lingkungan rumah dan masuk ke dalam 

kelompok sebaya. Pada masa ini anak belajar untuk menyesuaikan diri 

dengan teman sebaya dan mulai mengembangkan peran sosialnya di 

masyarakat, baik sebagai wanita atau pria. 

3) Dorongan mental untuk mematuhi dunia konsep-konsep logika, simbol dan 

komunikasi secara dewasa. Pada masa ini anak akan belajar tentang kata 

hati, moral, nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Mereka juga 

mempelajari berbagai simbol komunikasi yang digunakan di lingkungannya 

agar dapat diterima dalam masyarakat. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa usia sekolah dasar anak akan 

mengalami fase di mana mereka akan semakin tertarik dengan hal-hal yang 

dapat mengembangkan kecerdasan kinestetis, interpersonal, linguistik dan 

matematis-logis mereka. 

Menurut Ngalimun (2014: 26) aspek perkembangan psiko-fisik anak 

usia sekolah dasar, yaitu: 

a) Keadaan fisik dan keterampilan 

Setelah anak berusia 6 tahun, pertumbuhan fisik anak menjadi agak 

lambat namun keseimbangan relatif baik. Anak senang berjalan di atas 

benteng, pagar dan sebagainya. Penguasaan badan seperti jongkok, latihan 

senam, dan berbagai aktivitas olahraga berkembang pesat. Pada masa ini 

berkembang pula koordinasi mata-tangan yang diperlukan untuk membidik, 

menendang, melempar dan menangkap. 



12
 

 
 

Menurut Hurlock (1980) dalam Ngalimun (2014:27) ada empat 

kategori keterampilan yang dimiliki anak usia sekolah dasar, yaitu: 

(1) Keterampilan menolong diri sendiri 

Keterampilan menolong diri sendiri yaitu anak mulai berusaha memenuhi 

kebutuhannya sendiri dengan tanpa melibatkan orang lain. Anak akan 

berusaha bertindak sebagai orang dewasa yang mampu melakukan segala 

hal sendiri. Pada tahap ini seorang anak akan memiliki kemampuan 

makan, berpakaian, mandi dan berdandan hampir secepat orang dewasa. 

(2) Keterampilan menolong orang lain 

Keterampilan ini berhubungan dengan keterampilan anak yang dapat 

menolong orang lain, misalnya membantu membersihkan lantai,

membersihkan papan tulis dan lain sebagainya. 

(3) Keterampilan sekolah 

Keterampilan sekolah mulai dimiliki anak ketika belajar di sekolah. 

Mereka akan dibimbing untuk mengembangkan berbagai keterampilan 

yang diperlukan sehingga mereka dapat terampil sesuai dengan bakat dan 

tahap perkembangannya. Di sekolah anak akan mengembangkan 

keterampilan menulis, membaca, menggambar, mewarnai, dan pekerjaan 

tangan lain yang menggunakan berbagai alat. 

(4) Keterampilan bermain 

Keterampilan bermain sangat diperlukan anak untuk bersosialisasi dengan 

teman sebaya, karena sebagian besar awal terjalinnya sosialisasi anak 

terjadi ketika mereka bermain bersama. Sehingga mereka akan saling 
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mengenal, mulai bermasyarakat dan berkelompok. Pada masa ini anak 

akan memiliki keterampilan bermain seperti melempar dan menangkap 

bola, bersepeda, bermain sepatu roda, dan bahkan berenang. 

b) Kemampuan bahasa 

Kemampuan bahasa merupakan salah satu sarana memperluas 

lingkungan sosial anak karena anak akan menyadari bahwa berbicara 

merupakan sarana yang penting untuk memperoleh tempat dalam kelompok. 

Anak akan belajar untuk memahami apa yang dikatakan orang lain dan 

menyesuaikan pembicaraan dalam suatu kelompok. Selain itu, biasanya ketika 

anak memasuki kelas tiga, anak sudah menggunakan kosa kata rahasia dalam 

berkomunikasi dengan sahabatnya. Kata rahasia ini dapat berbentuk tulisan, 

lisan maupun kinestetik. 

c) Keadaan emosi 

Pada masa ini anak sudah memiliki dorongan untuk mengendalikan 

emosi. Karena melalui interaksi dengan kelompok sebaya, anak akan 

memahami bahwa emosi yang berlebihan tidak akan diterima dalam kelompok. 

Sehingga pada masa ini umumnya keadaan emosi anak cenderung lebih tenang 

sampai masa puber. Ketenangan emosi ini juga disebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu: Pertama, anak akan menghadapai peranan yang lebih besar dan sudah 

mengetahui bagaimana cara melaksanakannya. Kedua, permainan dan 

olahraga merupakan bentuk penyaluran emosi yang tertahan. Ketiga,

meningkatnya keterampilan anak yang diperlukan untuk menyelesaikan 

berbagai macam tugas.  
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d) Sikap dan perilaku moral 

Pada masa ini anak mulai menyadari keberadaannya dalam suatu 

kelompok dan mengetahui adanya aturan yang boleh dilakukan, harus 

dilakukan, maupun dilarang dalam kelompoknya.

2.1.2 Perilaku Sosial dan Pengelompokkan Siswa SD/MI

Perilaku sosial merupakan pola perilaku yang relatif menetap, yang 

diperlihatkan individu dalam interaksinya dengan orang lain. Pada masa usia 

sekolah dasar anak sering disebut sebagai usia berkelompok, karena pada masa 

ini ditandai dengan meningkatnya minat anak terhadap aktivitas teman-

temannya, meningkatnya keinginan untuk diterima sebagai anggota kelompok, 

dan merasa tidak puas jika tidak bersama teman-temannya. 

Menurut Ngalimun (2014:34) ada beberapa masalah yang biasa 

dihadapi oleh siswa SD/MI, yaitu: 

1) Masalah pribadi 

Permasalahan pribadi anak usia sekolah dasar terutama berkenaan 

dengan kemampuan intelektual, kondisi fisik, kesehatan, dan kebiasaan-

kebiasaannya. 

2) Masalah penyesuaian sosial 

Anak belajar kemampuan sosial dari guru dan teman-temannya. Dalam 

mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial, anak banyak 

mengalami permasalahan, antara lain: perasaan rendah diri, 
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ketergantungan pada teman, iri hati, cemburu, curiga, persaingan, 

perkelahian, permusuhan, tidak disiplin, dan tidak memiliki gairah 

belajar. Masalah penyesuaian sosial yang terjadi pada anak usia sekolah 

dasar biasanya disebabkan oleh salah asuh dalam keluarga, perbedaan 

latar belakang sosial ekonomi, sosial budaya keluarga, adanya 

penyimpangan kepribadian anak, atau kesalahan guru dalam 

memperlakukan anak. 

3) Masalah akademik 

Permasalahan akademik biasanya terjadi ketika anak tidak bisa 

menguasai materi ajar karena lambat belajar maupun prestasi yang 

berada di bawah kemampuan yang dimilikinya, namun hal ini tidak 

hanya ditentukan oleh kecerdasan anak saja. Permasalahan akademik 

juga bisa diakibatkan oleh cara belajar yang salah, kurangnya motivasi 

belajar, kurang motivasi dan dukungan dari orangtua, atau karena 

penyampaian guru yang kurang tepat terhadap materi ajar dikarenakan 

kurangnya pemahaman guru terhadap siswanya. 

2.1.3 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu, antar 

individu dengan kelompok, maupun antar kelompok manusia (Herimanto dan 

Winarno, 2008:52). Menurut Setiadi dan Kolip (2011:63) interaksi sosial 

merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, 
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maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial 

antara kelompok-kelompok manusia terjadi sebagai suatu kesatuan dan 

biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang 

terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun 

kelompok dengan kelompok yang terjadi dalam kehidupan sosial karena 

adanya kontak sosial dan komunikasi. Adapun faktor interaksi sosial menurut 

Setiadi dan Kolip (2011:67), yaitu: 

1) Imitasi 

Imitasi merupakan tindakan manusia untuk meniru tingkah laku orang lain 

yang berada disekitarnya. Imitasi banyak dipengaruhi oleh penglihatan, 

pendengaran dan perasaan seseorang.  

2) Sugesti 

Sugesti merupakan suatu proses ketika seseorang menerima suatu cara 

pandang atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik. 

3) Identifikasi 

Identifikasi akan timbul ketika seseorang sadar bahwa di dalam kehidupan 

bermasyarakat terdapat norma-norma atau peraturan-peraturan yang harus 

dipenuhi, dipelajari dan ditaati. Pada fase ini seorang anak akan mengenali 

antara yang baik dan tidak baik serta membanding-bandingkan sikap atau 

tindakan yang ada di sekelilingnya. Pada fase yang lebih tinggi seseorang 

sudah mampu mengidentifikasi sikap, perilaku, dan pandangan yang akan 

dikembangkan menjadi pedoman hidupnya. 
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4) Simpati  

Simpati adalah faktor tertariknya seseorang atau kelompok terhadap orang 

atau kelompok lain. Simpati bukan muncul dari pemikiran logis rasional, 

tetapi berdasarkan perasaan. Pada fase ini seseorang dapat merasa berfikir 

dan bertingkah laku seakan-akan berada di posisi orang lain. 

Menurut Bungin (2014:55), syarat terjadinya interaksi sosial yaitu 

adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. 

a) Kontak sosial  

Kontak sosial dapat terjadi ketika seseorang berhubungan dengan orang lain

walaupun tanpa menyentuhnya, misalnya kontak sosial sudah terjadi ketika 

seseorang berbicara dengan orang lain, bahkan kontak sosial juga dapat 

dilakukan dengan menggunkan teknologi, seperti melalui telepon, telegrap, 

radio, surat, televisi, internet, dan sebagainya. 

Kontak sosial menurut Bungin (2014:56) dapat berlangsung dalam lima 

bentuk, yaitu: 

(1) Dalam bentuk proses sosialisasi yang berlangsung antara individu 

dengan individu. Proses sosialisasi ini memungkinkan seseorang 

mempelajari norma-norma yang terjadi di masyarakat.  

(2) Antar individu dengan suatu kelompok masyarakat atau sebaliknya. 

(3) Antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya 

dalam sebuah komunitas. 

(4) Antara individu dengan masyarakat global di dunia internasional. 



18
 

 
 

(5) Antara orang per orang, kelompok, masyarakat dan dunia global, di mana 

kontak sosial terjadi secara simultan di antara mereka. 

  Seseorang dapat melakukan kontak sosial dengan siapa saja dan di 

mana saja. Kontak sosial bukan saja menjadi kebutuhan namun juga menjadi 

pilihan dengan siapa melakukannya. Secara konseptual, kontak sosial dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. 

Kontak sosial primer yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung antara 

seseorang dengan orang atau kelompok masyarakat lainya dengan cara tatap 

muka. Sedangkan kontak sosial sekunder terjadi melalui perantara yang 

sifatnya manusiawi maupun dengan teknologi (Bungin, 2014:56).

b) Komunikasi 

Dalam sosiologi, komunikasi merupakan sebuah proses memaknai 

yang dilakukan seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain 

yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku 

dan perasaan-perasaan, sehingga seseorang membuat reaksi-reaksi terhadap 

informasi, sikap dan perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang 

pernah dialami. Komunikasi juga dapat dipengaruhi oleh media yang 

digunakan, sehingga seringkali media mempengaruhi isi informasi dan 

penafsiran (Bungin, 2014:57). 

Menurut Bungin (2014:57) ada tiga unsur dalam komunikasi, yaitu 

sumber informasi, saluran, dan penerima informasi (audience). Sumber 

informasi yaitu seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi untuk 
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disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan 

untuk kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, baik berupa media 

interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang 

digunakan untuk khalayak umum. Sedangkan penerima informasi adalah orang 

atau kelompok dalam masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang 

menerima informasi. Selain tiga unsur ini, yang terpenting dalam komunikasi 

adalah aktivitas memaknai informasi yang disampaikan oleh sumber informasi 

dan pemaknaan yang dibuat oleh audience terhadap informasi yang 

diterimanya. Pemaknaan kepada informasi bersifat subjektif dan kontekstual. 

Subjektif artinya masing-masing pihak memiliki kapasitas untuk memaknai 

informasi yang disebarkan atau yang diterimanya berdasarkan pada apa yang 

dirasakan, diyakini, dan dimengerti serta berdasarkan pada tingkat 

pengetahuan kedua pihak. Sedangkan sifat kontekstual berarti pemaknaan itu 

berkaitan erat dengan kondisi waktu dan tempat di mana informasi itu ada dan 

di mana kedua belah pihak berada. 

2.1.4 Bentuk Interaksi Sosial 

Interaksi sosial secara garis besar dibagi dalam dua bentuk, yaitu proses 

asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif dibagi ke dalam tiga macam, 

yaitu kerjasama (co-operation), akomodasi (accomodation), dan asimilasi 

(asimilation), sedangkan proses sosial disosiatif juga dibagi ke dalam tiga 

bentuk, yaitu: persaingan (competition), kontravensi (contravention), dan 

pertentangan atau pertikaian (conflic) (Setiadi dan Kolip, 2011: 77). 
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1) Proses-proses asosiatif 

Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang di dalam realitas sosial 

anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada 

pola-pola kerjasama. Harmoni sosial akan menciptakan kondisi sosial yang 

teratur. Di dalam realitas sosial ada seperangkat aturan yang mengatur perilaku 

para anggotanya. Jika anggota masyarakat mematuhi aturan ini, maka pola-

pola harmoni sosial yang mengarah pada kerjasama antaranggota masyarakat 

akan tercipta. Harmoni sosial selanjutnya akan menghasilkan integrasi sosial, 

yaitu pola sosial di mana para anggota masyarakat dalam keadaan bersatu padu 

menjalin kerjasama (Setiadi dan Kolip, 2011: 77). 

Menurut Bungin (2014:59) proses sosial asosiatif dibedakan menjadi 

tiga, yaitu: kerjasama, akomodasi dan asimilasi. 

a) Kerja sama 

Kerja sama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk 

mencapai satu atau tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama menurut Bungin 

(2014:59) yaitu: 

(1) Gotong royong dan kerja bakti 

Gotong royong adalah sebuah proses kerjasama yang menghasilkan 

aktivitas tolong-menolong, pertukaran tenaga, barang maupun pertukaran 

emosional dalam bentuk timbal balik di sektor keluarga maupun produktif. 

Sedangkan kerja bakti adalah proses kerjasama yang terjadi pada proyek-

proyek publik atau program pemerintah (Bungin 2014:59). Gotong royong 

biasa dilakukan ketika seseorang membangun rumah, di mana tetangga 
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lain membantu dengan tenaga maupun makanan, sedangkan kerja bakti 

biasanya terjadi ketika pembangunan masjid atau jembatan. 

(2) Bergaining 

Bergaining adalah proses kerja sama dalam bentuk perjanjian 

pertukaran kepentingan, kekuasaan, barang-barang maupun jasa antara 

dua organisasi atau lebih di bidang politik, budaya, ekonomi, hukum, 

maupun militer (Bungin 2014:60). Jadi bergaining dilakukan oleh dua 

organisasi atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama agar kedua 

belah pihak mendapatkan keuntungan. 

(3) Cooptation 

Cooptation adalah proses kerja sama yang terjadi di antara individu 

dan kelompok yang terlibat dalam sebuah organisasi atau negara di mana 

terjadi proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau 

pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menciptakan stabilitas 

(Bungin 2014:60). Cooptation dilakukan untuk menghindari 

ketidakstabilan dalam suatu organisai atau negara karena kebijakan baru. 

(4) Coalition 

Coalition yaitu dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan 

yang sama kemudian melakukan kerja sama satu dengan lainnya untuk 

mencapai tujuan tersebut (Bungin 2014:60). Coalition biasa terjadi di 

bidang politik ketika akan dilaksanakan pemilihan umum. Coalition juga 

dapat menyebabkan ketidakstabilan untuk sementara waktu, karena 

adanya perbedaan stuktur antara dua organisasi atau lebih. 
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(5) Joint-venture 

Joint-venture yaitu kerja sama antara dua atau lebih organisasi 

perusahaan di bidang bisnis untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu, di 

mana biasanya kegiatan ini membutuhkan modal dan sumber daya 

manusia yang besar sehingga perlu kerja sama antara beberapa perusahaan 

(Bungin 2014:60). Joint-venture biasa dilaksanakan dalam eksplorasi 

tambang batu bara, pengeboran minyak dan penambangan emas. 

b) Akomodasi 

Akomodasi adalah proses sosial yang memiliki dua makna, Pertama

adalah proses sosial yang menunjukkan suatu keadaan yang seimbang dalam 

interaksi sosial antara individu dan antarkelompok di dalam masyarakat, 

terutama yang berhubungan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam 

masyarakat tertentu. Kedua, akomodasi merupakan suatu proses untuk 

meredakan suatu pertentangan yang terjadi di masyarakat, baik pertentangan 

yang terjadi di antara individu maupun kelompok dengan norma dan nilai yang 

ada di masyarakat yang bertujuan mencapai kestabilan (Bungin, 2014:60). 

Menurut Setiadi dan Kolip (2011:79), bentuk-bentuk akomodasi yaitu: 

(1) Coercion, merupakan proses akomodasi yang dilakukan dengan paksaan 

atau kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Biasanya proses ini akan 

berjalan jika salah satu pihak yang bertikai memiliki kedudukan yang lebih 

kuat, sedangkan pihak lain keadaannya lemah. 

(2) Statement, yaitu pihak-pihak yang berselisih mempunyai kekuatan yang 

seimbang sehingga berhenti dengan sendirinya. 
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(3) Compromise, merupakan proses akomodasi di mana pihak-pihak yang 

berselisih saling mengurangi tuntutan yang menjadi sumber ketegangan 

untuk mencapai penyelesaian terhadap suatu perselisihan. 

(4) Arbitration, yaitu usaha untuk kompromi dari pihak-pihak yang bertikai, 

di mana hadir pihak ketiga untuk menengahi persoalan pertikaian pihak-

pihak yang bertikai. 

(5) Mediation, yaitu penyelesaian pertikaian antara dua kelompok atau lebih 

di mana kedua belah pihak sudah tidak sanggup mencapai kesepakatan 

sehingga menghadirkan pihak ketiga. Mediasi hampir sama dengan 

arbitrasi, tetapi dalam mediasi pihak ketiga bersifat netral dan hanya 

menjadi penengah atau mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang 

bertikai. 

(6) Conciliation, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak 

yang saling berselisih untuk mencapai persetujuan bersama. Konsiliasi 

dilakukan secera resmi melalui wakil-wakil dari pihak yang terlibat. 

(7) Toleration, bentuk akomodasi yang tidak direncanakan atau terjadi dengan 

sendirinya, karena setiap orang memiliki karakter untuk menghindari 

perselisihan. 

(8) Adjudication, merupakan salah satu bentuk akomodasi dengan cara 

menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan. 

Akomodasi juga memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

(a) Meyatukan dua kelompok atau lebih yang terpisah-pisah untuk 

mencapai persatuan dan kesatuan. 
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(b) Mengurangi perbedaan pemahaman, pertentangan politik, atau 

permusuhan antar kelompok, seperti suku, ras, dan kelompok 

kepentingan lain.  

(c) Mencegah terjadinya konflik yang berupa benturan antarkelompok, 

seperti perang dan perpecahan yang mengarah pada disintegrasi sosial. 

(d) Mengupayakan terjadinya proses pembauran antarsuku, antaragama, 

antargolongan, dan sebagainya sehingga mengarah pada proses 

terjadinya asimilasi (Setiadi dan Kolip, 2011:81). 

c) Asimilasi 

Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya upaya-

upaya mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang perorangan 

atau antarkelompok sosial yang diikuti dengan usaha-usaha untuk mencapai 

kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan 

kepentingan bersama (Setiadi dan Kolip, 2011:81). 

Syarat asimilasi menurut Setiadi dan Kolip (2011:83) yaitu: 

(1) Kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, sedangkan perpecahan 

antarkelompok dalam satu wilayah kultural tidak digolongkan asimilasi. 

Contohnya adalah masuknya satu kelompok ke dalam kelompok 

kebudayaan lain yang berbeda, sedangkan jika ada dua kelompok dalam 

satu kebudayaan terpecah kemudian menyatu kembali maka tidak 

digolongkan sebagai asimilasi. 
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(2) Seseorang sebagai warga kelompok yang saling bergaul secara langsung 

dan intensif untuk waktu yang lama, karena tanpa pergaulan dalam kurun 

waktu tertentu asimilasi tidak akan tercapai. 

(3) Perubahan kebudayaan dari kelompok manusia yang saling menyesuaikan 

diri, misalnya adalah dua kelompok yang berbeda. Mereka hidup bersama 

dalam kurun waktu tertentu. Mereka tidak saling menutup diri dari 

kebudayaan kelompok lain sehingga masing-masing kelompok saling 

menyesuaikan diri dengan kebudayaan kelompok lainnya. 

Menurut Setiadi dan Kolip (2011:83) faktor yang memudahkan 

jalannya asimilasi yaitu: 

(a) Toleransi. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga 

pertentangan antarindividu atau antarkelompok dapat dicegah. 

(b) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 

(c) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 

(d) Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang, karena dapat 

mencegah terjadinya ketimpangan antarkelompok secara ekonomi yang 

sering menjadi penyebab pertentangan. 

(e) Adanya musuh bersama dari luar, musuh bersama biasanya mengancam 

kehidupan antarkelompok yang awalnya terpecah sehingga dapat 

merekatkan kembali kelompok-kelompok tersebut untuk bersama 

menghadapi musuh. 
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(f) Suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Sikap saling 

menghargai kebudayaan antarkelompok akan mempermudah jalannya 

asimilasi. 

(g) Perkawinan campuran (amalgamation). Isu-isu pembauran antara warga 

pribumi dan nonpribumi, perkawinan antarsuku, antarras yang terpisah-

pisah diharapkan mampu menekan perpecahan antarkelompok, suku, 

agama, ras dan antargolongan. 

Faktor penghalang terjadinya asimilasi menurut Setiadi dan Kolip 

(2011:84) yaitu: 

(1) Terisolasinya golongan tertentu di dalam masyarakat, karena dapat 

menjadi hambatan komunikasi antarkelompok, sehingga menyulitkan bagi 

kelompok tersebut untuk terjadi asimilasi. 

(2) Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan yang dihadapi, sehingga 

akan menimbulkan salah paham terhadap kebudayaan kelompok lain. 

Kelompok ini sulit sekali menerima masuknya unsur-unsur kebudayaan 

lain ke dalam bagian kebudayaannya. 

(3) Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi,

biasanya disebabkan oleh rasa khawatir akan bergesernya kebudayaan 

yang sudah menjadi pegangan hidup bagi kelompok tersebut. 

(4) Perasaan kebudayaan golongan tertentu merasa lebih tinggi daripada 

kebudayaan kelompok lain.  

(5) Perbedaan rasial. Perbedaan ras adalah perasaan di mana ras tertentu 

merasa lebih tinggi dibanding dengan ras lain. 
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(6) Perasaan kekelompokkan yang kuat atau dikenal dengan istilah 

etnosentrisme, yaitu sikap yang menjadikan kebudayaan di dalam 

kelompoknya sebagai tolok ukur untuk mengukur baik dan buruknya 

kebudayaan lain. 

(7) Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan penguasa yang 

dapat menghambat terjadinya pembauran karena adanya sikap dan 

prasangka-prasangka tertentu terhadap kelompok minoritas. 

(8) Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan biasanya menimbulkan 

sikap dan tindakan yang berbeda-beda sehingga akan sulit membaur.  

2) Proses-proses disosiatif 

Proses sosial disosiatif adalah keadaan disharmonis realitas sosial 

sebagai akibat dari adanya pertentangan antaranggota masyarakat. Proses 

sosial disosiatif disebabkan oleh adanya ketidaktertiban sosial. Proses sosial 

disosiatif menurut Setiadi dan Kolip (2011:87) yaitu: 

a) Persaingan  

Persaingan merupakan proses sosial di mana perorangan atau 

kelompok manusia saling berebut untuk mencari keuntungan melalui 

bidang-bidang kehidupan dengan cara menarik perhatian publik atau 

dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan 

ancaman atau kekerasan. Tipe-tipe persaingan meliputi persaingan 

antarindividu dan antarkelompok. Dari tipe-tipe persiangan ini 

menghasilkan beberapa bentuk persaingan, yaitu: 
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(1) Persaingan dibidang ekonomi yang terjadi akibat keterbatasan jumlah 

benda-benda pemuas kebutuhan manusia, sedangkan banyak pihak yang 

membutuhkan. 

(2) Persaingan di bidang kebudayaan yang banyak menggunakan media 

komunikasi terutama televisi. 

(3) Persaingan untuk mencapai kedudukan dan peranan tertentu dalam 

masyarakat, biasanya terjadi di instansi-instansi tertentu di mana 

masing-masing pihak ingin merebut posisi jabatan teratas. 

(4) Persiangan rasial yang dilatarbelakangi oleh sikap ras tertentu untuk 

mendominasi wilayah-wilayah tertentu. 

Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat mempunyai fungsi 

sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial dan menyaring warga atau 

golongan yang akhirnya menghasilkan pembagian kerja yang efektif 

(Setiadi dan Kolip 2011:88). 

b) Kontravensi 

Kontravensi merupakan proses sosial yang berada di antara 

persaingan dan konflik yang ditandai dengan perasaan tidak suka yang 

disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap pribadi seseorang. 

Menurut Wiese dan Becker (1932) dalam Soekanto (2006:88) ada lima 

bentuk kontravensi, yaitu: 

(1) Bentuk-bentuk kontravensi yang intensif, seperti penghsutan, 

menyebarkan isu-isu, mengecewakan pihak lain, dan sebagainya. 
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(2) Proses umum kontravensi yang meliputi perbuatan seperti penolakan, 

menghalang-halangi, perlawanan, keengganan, gangguan-gangguan, 

perbuatan kekerasan protes, dan perbuatan mengacaukan rencana pihak 

lain. 

(3) Bentuk-bentuk kotravensi yang sederhana, seperti menyangkal 

pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki orang lain, 

membuat surat selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban 

pembuktian kepada orang lain, dan sebagainya. 

(4) Kontravensi yang bersifat rahasia, seperti menggosipkan rahasia pihak 

lain, perbuatan khianat, dan sebagainya. 

(5) Kontravensi yang bersifat taktis, seperti mengejutkan pihak lawan, 

mengganggu atau membingungkan pihak lain. 

Tipe-tipe kontravensi menurut Setiadi dan Kolip (2011:90) yaitu: 

(a) Kontravensi antargolongan dalam suatu masyarakat. 

(b) Antagonisme keagamaan. Antagonisme antarpenganut agama yang 

dilatarbelakangi oleh sikap dan keyakinan bahwa agamanya paling 

benar dan didukung oleh keinginan untuk mengembangkan pengaruh 

agamanya kepada masyarakat. Sikap ini biasanya menimbulkan rasa 

fanatisme yang berlebihan. 

(c) Oposisi moral. Sikap ini muncul dari golongan tertentu terhadap 

kebudayaan kelompok lain, biasanya sikap ini berupa pandangan yang 

rendah terhadap kebudayaan kelompok lain. 
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(d) Kontravensi intelektual. Kontravensi inteklektual dilandasi oleh sikap 

memandang rendah dari golongan terdidik terhadap golongan yang 

tidak terdidik, dapat berbentuk perilaku atau pembentukan komunitas 

khusus antara kelompok orang-orang terdidik dan yang tidak terdidik. 

c) Pertentangan atau pertikaian (Conflict) 

Konflik merupakan proses sosial di mana masing-masing pihak 

yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan 

dan mengalahkan karena berbagai alasan, seperti rasa benci atau rasa 

permusuhan. Penyebab konflik yaitu: pertama, perbedaan antarperorangan 

atau antarkelompok yang seringkali menimbulkan perselisihan 

antarindividu maupun antarkelompok. Kedua, perbedaan kebudayaan yang 

berpengaruh pada perbedaan kepribadian seseorang atau kelompok, karena 

karakter kebudayaan yang dapat membentuk karakter kepribadian manusia 

dalam kehidupan sosialnya. Ketiga, bentrokan antarkepentingan, yang 

disebabkan oleh suatu keinginan agar orang lain atau kelompok lain 

berperilaku sesuai dengan keinginannya. Keempat, perubahan sosial yang 

meliputi perubahan nilai dan norma sosial (Setiadi dan Kolip 2011:91).  

Bentuk-bentuk pertentangan menurut Setiadi dan Kolip (2011:92) 

yaitu: 

(1) Pertentangan pribadi yang dilatarbelakangi oleh sikap atau penilaian 

masing-masing individu terhadap kepribadian orang lain.  

(2) Pertentangan antarkelas sosial, sebagai akibat dari ketidakmerataan 

pola-pola pembagian aset sosial ekonomi. 
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(3) Pertentangan rasial, di mana para pihak akan menyadari adanya 

perbedaan-perbedaan di antara mereka yang seringkali menimbulkan 

pertentangan. 

(4) Pertentangan antargolongan atau antarkekuatan politik, biasanya terjadi 

antarpihak yang memiliki kedudukan dan peranan strategis di dalam 

struktur sosial politik dan pihak-pihak yang tidak memilikinya. 

(5) Pertentangan internasional, disebabkan oleh keinginan berkuasa 

antarbangsa dalam percaturan politik internasional, yang biasanya 

berujung pada persaingan dan perebutan keuntungan dalam segala 

transaksi internasional. 

Selain itu, menurut Setiadi dan Kolip (2011:94) ada akibat yang 

ditimbulkan dari konflik sosial, yaitu: 

(a) Perubahan kepribadian seseorang. 

(b) Bertambahnya solidaritas kelompok atau justru retaknya suatu 

kelompok. 

(c) Hancurnya harta benda atau korban manusia. 

(d) Akomodasi, dominasi dan takluknya suatu pihak. 

2.2 Kajian Empiris 

(1) Hubungan antara Kemampuan Berinteraksi Sosial dengan Hasil Belajar 

oleh Fernanda, Sano, dan Nurfarhanah mahasiswa dan dosen Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Padang tahun 2012. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara 

kemampuan berinteraksi sosial dengan hasil belajar siswa.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fernanda, Sano, dan Nurfarhanah 

menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan berinteraksi sosial dan hasil 

belajar siswa SMA Negeri 10 Padang tergolong pada ketegori baik. 

Terdapat hubungan yang erat antara kemampuan interaksi sosial dengan 

hasil belajar. Semakin baik kemampuan interaksi sosial siswa maka 

cenderung semakin baik pula hasil belajarnya, sebaliknya semakin tidak 

baik kemampuan interaksi sosial siswa maka cenderung semakin tidak baik 

pula hasil belajarnya. 

(2) Kemampuan Interaksi Sosial antara Remaja yang Tinggal di Pondok 

Pesantren dengan yang Tinggal Bersama Keluarga oleh Fatnar dan Anam 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan tahun 2014. 

Penelitian ini menganalisis perbedaan kemampuan interaksi sosial antara 

remaja yang tinggal di pondok pesantren dengan yang tinggal bersama 

keluarga pada SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan 

oleh Fatnar dan Anam membuktikan bahwa tidak ada perbedaan 

kemampuan interaksi sosial antara remaja yang tinggal di pondok pesantren 

dengan yang tinggal bersama keluarga pada SMA IT Abu Bakar 

Yogyakarta.  

(3) Interaksi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 016/016 Inklusif 

Samarinda (Studi Kasus Anak Penyandang Autis) oleh Indar Mery 

Handayani mahasiswi angkatan 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Mulawarman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi 

sosial anak berkebutuhan khusus di SDN 016/016 Inklusif Samarinda 
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mengalami banyak hambatan karena beberapa faktor, yaitu: guru yang 

kurang berkompeten dan kurang perhatian terhadap siswa, banyaknya 

pengajar perempuan padahal yang lebih banyak dibutuhkan adalah pengajar 

laki-laki untuk menghadapi anak autis. Selain itu banyaknya gangguan atau 

kejahilan yang dilakukan anak normal yang membuat anak autis di SD 

016/016 Inklusif Samarinda mengalami takut dan trauma. 

(4) Interaksi Sosial dengan Teman Sebaya pada Anak Homeschooling dan 

Anak Sekolah Reguler (Study Deskriptif Komparatif) oleh Setiawati dan 

Suparno mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta pada tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang interaksi sosial 

pada anak homeschooling dan anak sekolah reguler. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Suparno menunjukkan 

bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya pada anak homeschooling

kurang berkembang jika dibandingkan dengan anak sekolah reguler. Hal ini 

dikarenakan anak homeschooling kurang memiliki kesempatan untuk 

berinteraksi dengan teman sebayanya, mereka lebih banyak berinteraksi 

dengan anggota keluarganya sendiri, dan lebih sering berinteraksi dengan 

orang-orang yang lebih tua, pada aspek tertentu mereka berkembang hampir 

sama meski tidak sebaik anak sekolah reguler tetapi dalam hal kerjasama, 

anak homeschooling kurang mampu, hal ini juga dikarenakan kesempatan 

mereka untuk belajar mengembangkan kemampuan kerjasama 

(mengemukakan pendapat, menyelesaikan perbedaan pendapat dalam 

kelompok, dll) memang kurang. 
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(5) Upaya Peningkatan Prestasi Belajar dan Interaksi Sosial Siswa melalui 

Penerapan Metode Pembelajaran Problem Posing di Lengkapi dengan 

Media Power Point pada Materi Pokok Stoikiometri Kelas X SMA Batik 2 

Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 oleh Ghufroni, Hartono, dan Hastuti 

mahasiswa dan dosen Pendidikan Kimia PMIPA Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan interaksi sosial siswa pada materi 

Stoikiometri dengan menerapkan metode pembelajaran problem posing 

dilengkapi media power point. 

Hasil penelitian oleh Ghufroni, Hartono, dan Hastuti menunjukkan bahwa 

penerapan metode pembelajaran problem posing dilengkapi media power 

point dapat meningkatkan prestasi belajar dan interaksi sosial siswa pada 

materi pokok Stoikiometri. Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat dari 

hasil tes kognitif dan tes afektik. Untuk peningkatan interaksi sosial dapat 

dilihat dari observasi langsung dan angket. Presentase hasil tes kognitif, 

afektif, observasi langsung dan angket interaksi sosial siswa pada siklus I 

berturut-turut 37,14%; 67,91%; 64,36%; 64,93%. Untuk hasil yang 

diperoleh pada siklus II secara berturut-turut yaitu 71,43%; 72,83%; 

70,79%; dan 74,40%. 

(6) A Qualitative Exploration of the Social Interaction in an Online Learning 

Community oleh Haidong Wang mahasiswi program Master of Education

angkatan 2005, The University of Georgia. Penelitian ini membahas tentang 

interaksi sosial siswa di kursus online.  
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Hasil penelitian menunjukkan interaksi sosial dalam kursus online berbeda 

dengan interaksi sosial dalam sebuah kelas tatap muka. Penelitian ini 

menyatakan bahwa rasa saling mendukung dan berkontribusi adalah awal 

untuk mengembangkan hubungan yang baik antar siswa. Siswa 

berpartisipasi dan berkomunikasi pada level yang berbeda dan interaksi 

sosial memfasilitasi siswa dengan berbagai cara. Pada kursus online siswa 

diberikan waktu untuk diskusi dan dikontrol tingkat partisipasinya. Siswa 

diberi masalah untuk dihadapi sehingga mereka dapat bekerjasama untuk 

memecahkannya. Salah satu faktor penghambat interaksi sosial dalam 

kursus online adalah jarak dan kontak fisik. Faktor pendukung interaksi 

sosial siswa pada kursus online yaitu instruktur yang berkompeten. Selain 

itu, interaksi sosial siswa dalam kursus online juga dipengaruhi oleh banyak 

faktor, yaitu: karakteristik siswa, konten subjek, strategi instruksional, 

teknologi antar muka dan instruksi dari organisasi. 

(7) Interaksi Sosial antar Umat Beragama (Studi Kasus pada Masyarakat 

Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal) oleh Imam Sujarwanto 

mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS tahun 2012, Universitas Negeri 

Semarang. Penelitian ini membahas tentang proses sosial dalam interaksi 

sosial umat Hindu dan umat Islam, faktor pendorong dan penghambat 

interaksi sosial, faktor yang menentukan pola interaksi sosial antara umat 

Hindu dan Islam, serta saluran-saluran sosial budaya yang strategis untuk 

membangun interaksi sosial antar umat Hindu dan umat Islam.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Imam Sujarwanto menunjukkan bahwa 

proses interaksi sosial yang umum ditemukan adalah gotong royong dan 

tolong menolong, akomodasi melalui toleransi, dan asimilasi. Faktor-faktor 

yang mendorong terjadinya interaksi sosial yaitu budaya kejawen, kerabat 

dan faktor ekonomi, sedangkan faktor yang menghambat interaksi sosial 

adalah komunikasi, masalah mayoritas dan minoritas. Faktor yang 

mempengaruhi pola interaksi sosial adalah faktor budaya dan faktor 

ekonomi. Saluran efektif yang membangun interaksi sosial adalah upacara 

keagamaan, upacara inisiasi, dan kegiatan sosial budaya.   

(8) Social Interaction Desain in Cultural Context: A Case Study of a 

Traditional Social Activity oleh Ko-Hsun Huang dan Yi-Shin Deng 

mahasiswa Institute of Aoolied Arts, Natinal Chiao Tung University, 

Hsinchu, Taiwan. Penelitian ini menganalisis model interaksi sosial dalam 

konteks budaya minum teh masyarakat Taiwan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku sosial masyarakat lokal 

memiliki sejarah latar belakang budaya. Dalam kasus minum teh di Taiwan 

memiliki fungsi sosial yaitu menciptakan kekompakan dalam keluarga dan 

melestarikan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Budaya 

minum teh di Taiwan juga dapat meningkatkan hubungan sosial seseorang 

dalam tiga aspek, yaitu: menghilangkan jarak di antara mereka, menjaga 

hubungan sosial, serta menambah persatuan dan keakraban dalam keluarga.

(9) Interaksi Sosial Orang Tanah Toraja pada Masyarakat Lokal di Kabupaten 

Kolaka oleh Dewi Anggraini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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Universitas Haluoleo Kendari pada tahun 2013. Penelitian ini membahas 

tentang interaksi orang Tanah Toraja dalam lingkungan masyarakat Tolaki 

Mekongga dan untuk mengetahui dukungan budaya lokal dalam 

penerimaan pada masyarakat Tanah Toraja di Kabupaten Kolaka. 

Hasil penelitian yang dilakukan Anggraini menunjukkan bahwa interaksi

antara orang Tator dengan masyarakat lokal pada dasarnya berjalan dengan 

baik, walaupun kadang konflik terselubung yang tampak pada orang Tolaki 

Mekongga sebagai etnis lokal dalam memandang orang Tator dalam 

kehidupan sehari-hari yang cenderung eksklusif dan mewah, utamanya 

dalam ritual adat. 

(10) Penerapan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama untuk 

Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Siswa di Lingkungan Sekolah 

oleh Aini dan Nursalim alumni Universitas Negeri Surabaya pada tahun 

2012. Penelitian ini membahas tentang penerapan bimbingan kelompok 

sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa di 

lingkungan sekolah pada siswa kelas VII-7 di SMP Negeri 1 Krembung 

Sidoarjo tahun ajaran 2009-2010. 

Hasil penelitian Aini dan Nursalim menunjukkan bahwa teknik sosiodrama 

mampu meningkatkan kemampuan interaksi sosial siswa di lingkungan 

sekolah. Ada pengaruh positif penggunaan teknik sosiodrama terhadap 

peningkatan kemampuan interaksi sosial pada siswa VII-7 di SMP Negeri 1 

Krembung Sidoarjo tahun ajaran 2009-2010. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Manusia tidak dapat hidup sendiri karena mereka selalu bersosialisasi 

dan berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi sosial akan terjadi bila ada 

kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial tidak hanya menyangkut hal-hal 

yang baik saja, namun juga terdapat pesaingan, kontravensi dan konflik.  

Interaksi sosial terjadi di masyarakat luas tanpa memandang umur dan 

tempat, seperti halnya anak SD yang juga melakukan interaksi sosial dengan 

komunitasnya. Siswa SD berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman 

sebayanya dengan keberagaman karakter dan latar belakang. Untuk itu peneliti 

mengamati interaksi sosial baik asosiatif maupun disosiatif yang terjadi di kelas 

2 dengan kelas 3 SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal.  

Bagan kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Siswa Kelas 3 SD

Negeri Kraton 1 Kota 

Tegal

Proses Asosiatif

Interaksi Sosial

Proses Disosiatif

Siswa Kelas 2 SD

Negeri Kraton 1 Kota 

Tegal

Siswa SD Negeri 

Kraton 1 Kota Tegal
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Pada bagan kerangka berpikir dapat disimpulkan bahwa peneliti meneliti 

interaksi sosial antara siswa kelas 2 dengan kelas 3 SD Negeri Kraton 1 Kota 

Tegal. Pertama, peneliti mengidentifikasi bagaimana interaksi yang terjadi inter

siswa di kelas 2. Kedua, mengidentifikasi bagaimana interaksi sosial inter siswa 

kelas 3. Ketiga, peneliti juga mengidentifikasi interaksi sosial antara siswa kelas 

2 dengan kelas 3 SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal, baik dalam proses asosiatif 

maupun disosiatif siswa.  

Pada saat peneliti mengidentifikasi interaksi sosial yang terjadi inter 

siswa kelas 2 dan 3 peneliti melihat dari bagaimana proses sosial asosiatif dan 

disosiatif yang terjadi antar siswa di kelas mereka masing-masing. Proses sosial 

asosiatif siswa diidentifikasi dari bagaimana kerjasama yang dilakukan siswa,

bagimana asimilasi antar siswa dan akomodasi siswa. Sedangkan proses sosial 

disosiatif dilihat dari bagaimana persaingan yang terjadi di antara siswa,

kontravensi siswa dan konflik yang terjadi antar siswa. Peneliti juga 

menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam interaksi sosial inter 

siswa kelas 2 dan 3.  

Proses penelitian interaksi sosial antar siswa kelas 2 dan 3 hampir sama

dengan proses penelitian ketika peneliti mengidentifikasi interaksi sosial yang 

terjadi inter siswa kelas 2 dan 3, di mana peneliti menganilis proses asosiatif dan 

disosiatif antara kelas 2 dan 3. Selain itu peneliti juga mengidentifikasi faktor 

pendorong dan penghambat interaksi sosial yang terjadi antar siswa kelas 2 dan 

3.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan uraian data hasil penelitian dan pembahasan tentang ”Interaksi 

Sosial Inter dan Antar Siswa Kelas 2 dan 3 SD Negeri Kraton 1 Kota Tegal” dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Interaksi yang terjadi antar siswa kelas 2 beraneka ragam, mulai dari 

asosiatif hingga disosiatif. Interaksi asosiatif terjadi ketika siswa piket 

bersama, saling membantu dan bermain bersama. Sedangkan interaksi 

disosiatif terjadi ketika konflik antar siswa yang disebabkan oleh ejekan 

nama orang tua dan kejahilan siswa lain. Faktor pendukung interaksi sosial 

inter siswa kelas 2 yaitu rasa kekeluargaan, rasa saling membaur tanpa 

mempedulikan adanya atar belakang ekonomi, sosial dan intelegensi siswa, 

rasa simpati siswa pada siswa lain, intensitas bertemu antar siswa, serta 

adanya kegiatan akademik maupun non akademik yang dilakukan bersama.  

Sedangkan faktor penghambat interaksi sosial inter siswa kelas 2 yaitu 

perbedaan pandangan dari masing-masing siswa dan perilaku siswa yang 

mencontoh tindakan guru yang melakukan kekerasan fisik pada siswa yang 

ribut di kelas.  

2. Interaksi yang terjadi antar siswa kelas 3 didominasi oleh interaksi sosial 

verbal. Interaksi sosial verbal ada dua. Pertama interaksi asosiatif, di mana 

siswa saling membaur, bekerjasama dalam kelompok dan bermain dengan 
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siswa lainnya. Kedua interaksi disosiatif, di mana banyak ditemui konflik 

antar siswa yang berujung pada kekerasan fisik. Konflik seringkali 

disebabkan karena ejekan fisik, ejekan nama orang tua dan hal-hal kecil 

kejahilan teman sebangku mereka. Faktor pendukung interaksi sosial inter 

siswa kelas 3 yaitu rasa kekeluargaan, rasa saling membaur tanpa 

mempedulikan adanya latar belakang ekonomi, sosial dan intelegensi siswa, 

intensitas bertemu antar siswa, dan adanya kegiatan akademik maupun non 

akademik yang dilakukan bersama. Sedangkan faktor penghambat interaksi 

sosial inter siswa kelas 3 yaitu tindakan siswa yang mencontoh tindakan 

guru dalam melakukan kekerasan fisik pada orang lain, rendahnya rasa 

simpati pada siswa lain, dan perbedaan pandangan dari masing-masing 

siswa.  

3. Interaksi sosial yang mendominasi antar siswa kelas 2 dan 3 adalah interaksi 

sosial non verbal, karena jarang terjadi komunikasi antar siswa kelas 2 dan 

3. Masing-masing siswa kelas 2 dan 3 lebih suka bermain dengan teman 

sekelasnya, bahkan siswa kelas 2 cenderung lebih suka menghabiskan 

waktu istirahat di dalam kelas sedangkan siswa kelas 3 lebih suka di luar 

kelas. Walaupun terkadang beberapa siswa dari kelas 2 dan 3 bermain 

bersama, namun intensitasnya sangat rendah. Karena intensitas interaksi 

yang rendah antara siswa kelas 2 dan 3 sehingga jarang terjadi konflik di 

antara mereka. 

4. Faktor pendukung interaksi sosial antar kelas 2 dan 3 yaitu letak kelas yang 

bersebelahan dan hubungan kerabat antar siswa, sedangkan faktor 



99
 

 
 

penghambat dalam interaksi antara kelas 2 dan 3 yaitu pengetahuan siswa 

yang tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, lahan sekolah yang 

sempit, rendahnya kepedulian dan rasa saling membaur di antara kelas 2 dan 

3, adanya paradigma bahwa teman sekelas mereka lebih baik daripada 

teman kelas lain, serta tidak diselenggarakannya kegiatan bersama antar 

kelas.  

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Guru 

 Guru kelas 2 dan kelas 3 perlu melaksanakan kegiatan bersama antar 

siswa kelas 2 dan 3 agar terjalin hubungan yang lebih dekat dan harmonis 

antara siswa kelas 2 dan 3. Guru juga perlu menerapkan pembelajaran 

cooperative learning agar gerak motorik siswa dapat tersalurkan dalam 

kegiatan yang lebih bermanfaat. Selain itu, pada kegiatan pembelajaran atau 

akhir pembelajaran hendaknya diselipkan nasehat-nasehat guru agar siswa 

dapat memiliki akhlak yang baik. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

 Sekolah perlu menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan 

kerjasama antar kelas untuk mempererat persaudaraan antar warga sekolah. 

5.2.3 Bagi Kalangan Akademisi 

 Perlunya penelitian lanjutan mengenai interaksi sosial di kelas tinggi 

dan di sekolah yang memiliki lahan lebih luas sehingga dapat dibedakan 

bagaimana interaksi sosial siswanya.
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