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ABSTRAK 
 

Hidayati, Laely. 2018. Kemampuan interaksi  sosial anak usia dini berdasarkan 

pada pemberian gadget oleh orangtua di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan 

Gunungpati, Kota Semarang. Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Diana, M.Pd. 

Kata Kunci : Pemberian Gadget, Orang Tua, Interaksi Sosial, Anak Usia 5-6 

Tahun 

 

Orang tua pada umumnya memberikan gadget pada anaknya untuk 

kelancaran menambah wawasan, sarana edukasi dan hiburan. Fakta di lapangan 

terdapat dua macam cara orangtua memberikan gadget ke anak yang pertama 

yaitu orangtua mengizinkan bermain gadget setiap hari, yang kedua orangtua 

yang memberikan gadget pada hari tertetu. Pemberian gadget pada anak usia dini 

juga berdampak melalaikan bagi anak sehingga anak menjadi tidak disiplin dalam 

penggunaan waktu belajar, waktu bermain, waktu makan dan waktu istirahat. 

Ketika anak bermain gadget biasanya anak lupa waktu dan tidak memperdulikan 

lingkungan disekitarnya. Akibatnya anak menjadi anti sosial. Hal ini orangtua 

sangat berperan sekali dalam membatasi waktu dan mengawasi ketika anaknya 

diberikan gadget. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaaan 

interaksi sosial anak usia dini berdasarkan pada pemberian gadget oleh orangtua 

di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif komparatif dengan 

subjek penelitian adalah orangtua yang memiliki anak usia 5-6 tahun yang 

memberikan gadget ke anak setiap hari dan pada hari tertentu di Kelurahan 

Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semaranf. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini yaitu menggunakan Skala interaksi sosial anak berdasarkan 

pemberian gadget oleh orangtua, sedangkan analisis data menggunakan uji beda 

tau independent sample t-test. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada perbedaan interaksi sosial 

anak usia dini berdasarkan pada pemberian gadget oleh orangtua di Keluarahan 

Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dibuktikan dengan berdasarkan 

perhitungan statistik, diperoleh nilai sig-2 tailed 0,940 yang berarti nilai sig-2 

tailed > 0,05 dengan hasil uji hipotesis ditolak. Interaksi sosial anak usia dini 

berdasarkan pemberian gadget yang setiap hari dan hari tertentu di Kelurahan 

Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang memiliki skor sama dikategori 

tinggi, yaitu 46,6% pada setiap hari dan 46,6% pada hari tertentu. Saran bagi 

orangtua hendaknya lebih selektif lagi dalam memberikan mainan kepada anak, 

dan perlu ketegasan, pendampingan dari orangtua agar nantinya gadget tidak 

memberikan dampak negatif yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang 

anak, terutama perkembangan interaksi sosialnya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di Indonesia kian hari bertambah terbukti 

dengan semakin beragamnya jenis gadget dengan berbagai tipe yang 

tersebar luas di wilayah Indonesia. Hampir setiap hari orang-orang 

berhubungan dengan gadgetnya misalnya untuk komunikasi, urusan 

pekerjaan atau bisnis, mencari informasi, ataupun hanya sekedar untuk 

mencari hiburan. Gadget sebenarnya digunakan oleh orang-orang yang 

memiliki kepentingan, baik dalam hal sekolah, kuliah, bekerja dan bisnis. 

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan 

fenomena yang tak bisa dihindari karena perkembangan teknologi dan 

komunikasi akan terus berjalan seiring dengan kemajuan dalam ilmu 

pengetahuan. 

Perkembangan gadget sangat berpengaruh dalam perkembangan 

kehidupan manusia. Gadget telah membantu manusia dari hal yang simpel 

hingga ke hal-hal yang luar biasa. Tidak dipungkiri bahwa gadget sangat 

membantu kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang semakin pesat 

saat ini membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas 

dari penggunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kemajuan teknologi memberikan dampak positif yaitu memudahkan untuk 

berinteraksi dengan orang banyak, mempersingkat jarak utuk 

berkomunikasi, waktu dan memudahkan untuk mencari informasi. 
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Dampak negaitfnya yaitu teknologi komuikasi membuat hidup manusia 

menjadi semakin mudah, nyaman dan perubahan pola pikir seorang 

bahkan perubahan sikap dan karakter manusia. 

Belakangan ini, gadget tidak hanya beredar dikalangan orang-

orang yang membutuhkan saja. Akan tetapi gadget beredar dikalangan 

anak usia dini. Bahkan ironisnya lagi bukan barang asing untuk anak usia 

dini yang kenytaanya belum layak menggunakan gadget (Prianggoro, 

2014). Faktanya penggunaan gadget tidak saja menjadi dominasi orang 

dewasa. Smartphone, tablet, notebook, dan aneka gadget lainnya juga 

sudah dijamak digunakan anak-anak. Penggunaan gadget pada kalangan 

anak-anak digunakan untuk alat atau media pembelajaran untuk anak. 

Membuka fitur-fitur yang dapat membantu dalam proses belajar anak, 

tidak hanya digunakan untuk bermain game. Penggunaan gadget 

dikalangan anak-anak semakin memprihatinkan dan tentu memiliki 

dampak negatif terhadap tumbuh kembang. Terlihat jelas anak lebih cepat 

beradaptasi dengan teknologi yang ada dibandingkan dengan lingkungan 

sekitar, sehingga interaksi sosial antara anak dengan masyarakat 

lingkungan sekitar berkurang, bahkan semakin luntur. 

Anak usia dini merupakan individu yang memiliki rentan usia 0-

8 tahun. Anak usia dini sendiri merupakan sosok individu yang memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial,  
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emosional, kreatifitas, bahasa  dan komunikasi yang khusus sesuai dengan 

tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Masa emas inilah yang 

akan menentukan pola dan pondasi perkembangan masa berikutnya.  

Menurut Mutiah (2010: 3) mengemukakan bahwa usia ini yang biasa 

disebut the golden age diusia ini hanya datang sekali dan tidak dapat 

diulangi lagi, dan diusia ini yang sangat menentukan untuk 

mengembangan kualitas manusia ke tahap yang berikutnya. Betapa 

pentingnya pendidikan bagi anak yang membutuhkan bimbingan dari guru 

dan tentunya orang tua dalam mewarnai hubungan anak dengan teman 

sebaya dan lingkungan sosialnya. 

Selain stimulus yang didapatkan dari sekolah, beberapa faktor 

juga mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, 

diantaranya pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ayah, pekerjaan 

ayah dan faktor lingkungan anak. Menurut Pestalozzi dalam Mutiah (2010: 

5) berpendapat bahwa anak belajar dari pengamatan-pengamatan, 

pengamatan-pengamatan anak akan membangun pengertian-pengertian. 

Dengan demikian, anak belajar memalui pengamatan-pengamatan dan 

pengetahuan yang dialaminya sejak ia lahir hingga ia memperoleh 

pengatahuan selama hidupnya. Sedangkan rumah dan keluargalah tempat 

pertama dan terlama yang dilalui anak. Orangtualah yang menjadi 

modelling bagi anaknya. Selain hal-hal tersebut, rasa keingintahuan dan 

penasaran anak pada usia tersebut sangat tinggi. Sehingga orangtua harus 

benar-benar pandai dan tegas dalam memberikan batasan. Rasa penasaran 
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dan keingintahuan yang besar pada anak akan sesuatu dapat anak dapatkan 

dari ke-5 panca indranya, yang mungkin ketika pertama kali anak lihat, 

dengar, sentuh, cium, ataupun dirasakannya anak anggap menarik, lucu, 

asyik, dan berwarna. Orangtua perlu mengawasi dan memperhatikan setiap 

stimulus-stimulus yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial pada 

anak. 

Macam-macam orangtua dalam mendidik dan mengawasi 

anaknya berbeda-beda, sesuai dengan apa yang orangtua inginkan. 

Memberikan atau mengizinkan anak bermain gadget tidak semua orangtua 

memperbolehkan. Fakta dilapangan terdapat orangtua yang mengatur 

jadwal anaknya dalam bermain gadget pada hari-hari tertentu, misalnya 

anak hanya diperbolehkan bermain gadget pada hari sabtu dan minggu, 

selain itu juga terdapat orang tua yang membebaskan anaknya setiap hari 

bermain gadget. Bebearapa orangtua menjawab bahwa mereka 

memberikan gadget ke anaknya supaya orangtua cepat selesai 

mengerjakan pekerjaan rumah dan anak tenang dengan gadgetnya. 

Mayar (2013: 464) mengemukakan bahwa perkembangan sosial 

anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, 

orang dewasa dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan 

baik sesuai apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara. (Soetjiningsih, 

2012: 213) berpendapat bahwa perkembangan sosial tidak terlepas peran 

dari faktor-faktor keluarga karena rumah pertama bagi anak adalah 

keluarga, relasi anak dengan teman sebayanya, dan kualitas bermain yang 
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dilakukan bersama teman sebayanya. Relasi awal dengan orang tua 

merupakan pondasi dicapainya kompetensi sosial dan hubungan dengan 

teman sebayanya. Jika dirumah anak kurang berinteraksi dengan anggota 

keluarga kemungkinan terjadi diluar rumah anak sulit untuk berinteraksi 

dengan teman sebayanya.  

Menurut Ahmadi (2009: 49) interaksi sosial  adalah suatu 

hubungan antara individu dengan individu ataupun individu dengan 

kelompok, dimana individu tersebut saling mengubah, saling 

mempengaruhi satu sama lain, dari individu yang lainlah individu tersebut 

dapat berubah, belajar dan sebaliknya. Salah satu keterampilan yang harus 

dimiiki anak adalah kemampuan interaksi sosial. Jika interaksi sosial sejak 

anak usia dini sudah baik tentunya tahap interaksi berikutnya akan lebih 

baik juga.   

Journal of Transport Geography yang berjudul Children's 

Incidental Social Interaction During Travel International Case Studies 

From Canada, Japan, and Sweden (Waygood, dkk 2017: 23) menjelaskan 

bahwa interaksi sosial membantu anak merasakan sensualitas masyarakat 

selain itu juga untuk kesejahteraan dalam kehidupan anak selanjutnya.  

Bahwasanya dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana orang tua 

merasa aman ketika interaksi sosial dibangun sejak dini, karena ketika 

anak berpergian sendiri atau berangkat sekolah sendiri menggunakan 

sepeda dan terjadi sesuatu diperjalanan anak langsung bertanya atau 

meminta bantuan dengan orang disekitar perjalanan tersebut tanpa malu 
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ataupun takut. Sebaliknya Kurangnya interaksi sosial dengan orang lain 

selain keluarga memungkinkan anak-anak mengalami tingkat 

kesejahteraan yang lebih rendah ketika mereka pergi karena hubungan 

masyarakat dapat mempengaruhi rasa aman bagi anak dan orang tua 

mereka. 

Anak prasekolah mengalami masalah psikososial khususnya 

masalah sosial emosional seperti kecemasan, susah beradaptasi, susah 

bersosialisasi, susah berpisah dari orangtua, anak sulit diatur, dan perilaku 

agresif merupakan masalah yang paling sering muncul pada anak usia 

prasekolah. Hubungan dengan teman sebaya sangat kuat mempengaruhi 

perkembangan seorang anak.  Menurut Novitasari (2016: 4) menjelaskan 

bahwa salah satu faktor atau stimulus yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak yaitu kebiasaan anak dalam bermain gadget. Peran 

orang tua sangat penting sekali dalam membatasi, mengawasi ketika anak 

sedang bermain gadget. Lingkugan pertama yang dilalui anak yaitu 

keluarga. Lingkungan yang baik akan mendorong pertumbuhan anak-anak 

secara posotif sebaliknya lingkungan yang buruk atau kurang baik akan 

menyebabkan anak-anak bertumbuh dan berkembang secara negtif 

(Surbakti, 2012: 64). Waktu terbanyak yang dilalui anak adalah dirumah. 

Keluarga menjadi model bagi anak usia dini. Anak usia dini adalah peniru 

yang handal. Gadget atau dalam bahasa Indonesia gawai adalah suatu 

piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara 

spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang 
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diciptakan sebelumnya (Wijanarko, dkk 2016: 3). Gadget benar-benar 

menjadi benda super ajaib, pintar, dan sangat berguna dalam banyak hal 

seperti mengurus tiket, hotel, email, melihat film, mencari alamat atau 

peta, memesan makanan, dan membeli barang. Wikipedia mengemukakan 

bahwa gadget baik laptop, ipad, tablet, atau smartphone adalah alat 

teknologi yang berisi aneka aplikasi dan informasi mengenai semua hal 

yang ada di dunia.  

Penggunaan gadget juga berdampak negatif yang cukup besar 

bagi anak. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai media 

informasi dan teknologi, menyebabkan anak-anak menjadi malas bergerak 

dan beraktivitas. Mereka lebih memilih duduk diam didepan gadget dan 

menikmati dunia yang ada didalam gadget tersebut. Mereka lambat laun 

telah melupakan kesenangan bermain dengan teman-teman seumuran 

mereka maupun dengan anggota keluarganya. Hal itu tentunya akan 

berdampak buruk terhadap kesehatan maupun perkembangan tumbuh 

anak. Selain itu, terlalu lama menghabiskan waktu didepan layar gadget 

membuat interaksi sosial anak juga mengalami gangguan. Dalam Journal 

of Pediatric Health Care yang berjudul The Impact of Technology 

Dependence on Children and Their Families menemukan bahwa anak-

anak sekarang banyak yang bergantung pada teknologi dibalik hal itu 

keluaga merekapun bergantung pada teknologi, teknologi tersebut 

bedampak pada komunikasi dalam keluarga yang terhambat dan aktiviatas 

sehari-hari dikeluarga menjadi kesulitan (Mesman, dkk 2013: 456). 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Novitasari dan 

Khotimah (2017: 4) mengemukakan dari hasil penelitiannya bahwa 

pengenalan gadget terlalu dini pada anak dapat mempengaruhi interaksi 

sosial anak. Anak akan cenderung asyik dengan dunianya sendiri, fokus 

bermain gadget, sehingga tidak memperdulikan lingkungan sekitar yang 

mungkin menyapa atau mengajaknya berbicara. Sisi negatif tersebut 

seperti kecanduan games yang dapat menurunkan minat dan prestasi 

belajar anak, kegemaran berinternet mengakses video yang dapat membuat 

anak asyik dengan dirinya sehingga kurang bersosialisasi dengan orang tua 

ataupun teman sebayanya. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa hasil 

penelitiaannya siswa yang memiliki gadget tingkat prestasinya lebih 

rendah dari pada yang tidak memiliki gadget, dan terdapat hubungan 

antara penggunaan gadget dengan tingkat prestasi belajar di SMA Negeri 

9 Manado (Manumpil, dkk 2015: 5). 

Menurut hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan pada 

tanggal 8 Januari 2018 di TK Pertiwi 44 Sukorejo, Gunungpati didapatkan 

hasil bahwa terdapat 2 anak dari TK A yang membawa handphone  ke 

sekolah. Menurut kepala sekolah TK Pertiwi 44 Sukorejo, Gunungpati 

bahwa baru tahun ini terdapat anak yang membawa handphone tersebut. 

Ketika proses pembelajaran berlangsung  anak tersebut sudah memahami 

bahwasanya handphone tersebut disimpan ditasnya, 2 anak tersebut mulai 

menggunakan handphone saat jam istirahat. Anak tersebut membawa 

handphone untuk membuka game, video lagu-lagu anak. Berdasarkan 
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hasil wawancara dengan Kepala Sekolah bahwa kepala sekolah tersebut 

seringkali menegur anak tersebut untuk tidak membawa handphone ke 

sekolah tetapi hari berikutnya selalu dibawa. Kepala sekolah TK Pertiwi 

44 Sukorejo juga seringkali menghimbau kepada orangtua ketika kegiatan 

Parenting. Harapannya supaya orang ua tetap mengawasi dan membatasi 

waktu ketika memberikan gadget ke anaknya, selain itu harapan peneliti 

yaitu orangtua hendaknya lebih memperhatikan atau bijaksana dalam 

memberikan gadget ke anaknya. Orangtua hendaknya memiliki waktu 

yang lebih bersama anaknya sehingga keluarga menjadi tempat sarana 

berinteraksi dan kemampuan interaksi sosial anak dapat berkembang 

dengan sesuai  usianya. 

Pada tanggal 16 Januari 2018  dilakukan observasi pendahuluan 

kembali di TK Pertiwi 44 Sukorejo Gunungpati Semarang. Observasi 

pendahuluan yang kedua yaitu wawancara orang tua siswa TK Pertiwi 44 

Sukorejo. Diperoleh tambahan data bahwa menurut orang tua mengatakan 

hampir semua anak sudah mengenal gadget sejak usia 3 atau 4 tahun. 

Ketika handphone diletakkan ditempat yang mudah diketahui anak dan 

orang tua sedang lengah pasti anak mengambilnya. Durasi penggunaan 

gadget berbeda-beda, mulai dari 30 menit hingga ada yang lebih dari 3 

jam dalam waktu seharinya. Pada umumnya anak akan menangis dan 

marah  ketika handphonenya diambil oleh orangtuanya. Semenjak 

mengenal gadget anak semakin susah diingatkan dan tidak memperdulikan 

ketika diajak berbicara. Apabila hal tersebut terus dibiarkan, nantinya 
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berdampak buruk bagi perkembangan sosial anak. Pemberian stimulus 

dalam merangsang perkembangan sosial anak memang tidak mudah. 

Banyak faktor yang mempengaruhi baik dari luar ataupun dari dalam diri 

anak tersebut.  

Berdasarkan pemaparan dan fenomena tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Kemampuan interaksi  sosial 

anak usia dini berdasarkan pada pemberian gadget oleh orangtua di 

Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

terdapat perbedaaan interaksi sosial anak usia dini berdasarkan pada 

pemberian gadget oleh orangtua di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan 

Gunungpati, Kota Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaaan 

interaksi sosial anak usia dini berdasarkan pada pemberian gadget oleh 

orangtua di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 
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1. Secara teoritis 

Memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan ilmu di 

bidang pendidikan khusus, terutama yang berhubungan dengan 

interaksi sosial anak usia dini berdasarkan pada pemberian gadget oleh 

orangtua. 

2. Secara praktis 

a. Bagi sekolah 

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi 

pembelajaran dengan media gadget. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengawasan 

kepada siswa dan parenting mengenai interaksi sosial anak 

usia dini berdasarkan pada pemberian gadget oleh orangtua. 

b. Bagi masyarakat 

Memberikan pengetahuan tentang interaksi sosial anak usia dini 

berdasarkan pada pemberian gadget oleh orangtua. 

c. Bagi pendidik 

Memberikan pengetahuan dan informasi interaksi sosial anak 

usia dini berdasarkan pada pemberian gadget oleh orangtua.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kemampuan Interaksi Sosial Anak Usia Dini 

1. Pengertian Kemampuan Interaksi Sosial  

Menurut H. Bonner (Gerungan, 2004: 62) Interaksi sosial suatu 

hubungan antara dua atau lebih individu manusia, yang mana kelakuan 

individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki 

kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Menurut Soerjono dalam 

Andarbeni (2013) Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara 

kelompok – kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia. 

Menurut Ahmadi (2009: 49), interaksi sosial  adalah suatu 

hubungan antara individu dengan individu ataupun individu dengan 

kelompok, dimana individu tersebut saling mengubah, saling 

mempengaruhi satu sama lain, dari individu yang lainlah individu 

tersebut dapat berubah, belajar dan sebaliknya. 

”Social interactions are seen as educative interactions to the 

extent they present conditions for individuals to acquire concepts, 

skills and cognitive strategies that affect social development and 

learning, social skill in children and adolencents facilitate the 

initiation and maintenance of positive social relations, contribute 

to their acceptance by peers and result in a satisfactory school 

adjusment.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa sosial interaksi sejauh ini 

terlihat kondisi yang edukatif  bagi individu untuk memperoleh konsep, 
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keterampilan dan strategi kognitif yang mempengaruhi perkembangan 

dan pengembangan sosial pada anak-anak dan remaja, hubungan 

interaksi sosial yang positif berkontribusi pada penerimaan mereka oleh 

teman sebaya dan menghasilkan penyesuaian sekolah yang memuaskan 

(Lucisano, 2013: 30). 

Dalam jurnal ilmiah berkala psikologi menjelaskan bahwa 

Interaksi dengan teman sebaya akan membuka pandangan baru pada 

anak dan memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat 

keputusan. Selain itu interaksi dengan teman sebaya akan membantu 

anak mempelajari nilai-nilai yang ada di masyarakat (Papalia dalam 

Setiawati dkk, 2010: 56), selain itu dalam jurnal ilmiah mahasiswa anak 

usia dini menjelaskan bahwa Interaksi sosial penting dalam kehidupan 

sehari-hari, tanpa kecerdasan berinteraksi, maka akan sangat sulit untuk 

hidup masyarakat (Nurhabibah, 2016: 61) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi 

sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, dimana dalam 

perilaku tersebut saling mempengaruhi dan mengubah perilaku individu 

yang lain atau sebaliknya. 

2. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan 

manusia lainnya. Ketika seseorang bertemu dengan orang lainnya, 

dimulailah suatu interaksi sosial. Komunikasi antar manusia atau antar 

individu dilakukan baik secara lisan maupun secara isyarat, aktivitas itu 
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merupakan suatu bentuk interaksi sosial. 

Menurut Gillin dan Gilling (Choiriyah dalam Apriyanti, 2016: 14) 

bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua kategori, yakni: 1) 

interaksi sosial asosatif yang meliputi kerja sama, akomodasi, asimilasi, 

2) interaksi sosial disosiatif, meliputi persaingan, kontravensi, 

pertentangan/konflik. 

a. Interaksi Sosial Asosiatif 

1) Kerja sama 

Kerja sama menurut Sarwono (Choiriyah dalam Apriyanti, 

2016: 15) dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang 

perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau 

beberapa tujuan bersama. Kerja sama timbul karena orientasi 

orang perorangan terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya. 

Kerja sama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya 

dari luar yang menyinggung kesetian yang secara tradisional atau 

institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri 

seseorang atau segolongan orang. Kerja sama dapat bersifat 

agresif apabila kelompok dalam jangka waktu yang lama 

mengalami kekecewaan sebagai akibat perasaan tidak puas, 

karena keinginan-keinginan pokoknya tak dapat terpenuhi oleh 

karena adanya rintangan-rintangan yang bersumber dari 

kelompok itu. 
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2) Akomodasi 

Menurut Soekanto (Choiriyah dalam Apriyanti, 2016: 15) 

akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk 

menyelesaikan pertentangan tanpa meghancurkan pihak lawan, 

sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Istilah 

akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu untuk menunjuk 

pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. 

Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya 

suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang-perorangan atau 

kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-

norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. 

Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha 

untuk menapai kestabilan. 

3) Asimilasi 

Menurut Choiriyah (Apriyanti, 2016: 16) Asimilasi 

merupakan proses sosial dalam tahap lanjutan, yang ditandai 

dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-

perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-

kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk 

mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses mental dengan 

memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara 

singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan siksap-

sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional, dengan 
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tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai 

integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. 

b. Interaksi Sosial Disosiatif 

1) Persaingan 

Menurut Gillin dan Gillin (Choiriyah dalam Apriyanti, 

2016: 17) mengatakan bahwa persaingan dapat diartikan sebgai 

suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok manusia 

bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidaupan 

yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perharian umum 

dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam 

prasangka yang telah ada, tanpa memperjuangkan ancaman atau 

kekerasan. 

2) Kontroversi 

Menurut Soekanto (Choiriyah dalam Apriyanti, 2016: 17) 

mengemukakan bahwa kontroversi hakikatnya merupakan bentuk 

proses sosial yang berada antara persaingan dan pertikaian. 

Kontroversi ditandai dengan adanya ketidakpastian mengenai diri 

seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang 

disembunyikan kebencian, atau keragu-raguan terhadap 

kepribadian seseorang. 

3) Pertentangan 

Menurut Soekanto (Choiriyah dalam Apriyanti, 2016: 17) 

berpendapat bahwa pertentangan merupakan sarana untuk 
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mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam 

masyrakat, timbulnya pertentangan merupakan pertanda bahwa 

akomodasi yang sebelumnya tercapai tidak diragukan lagi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka bentuk ineraksi sosial yang 

terjalin pada individu yaitu (1) kerjasama, (2) akomodasi, (3) asimilasi, 

(4) persaingan, (5) kontrovensi, dan (5) pertentangan. 

3. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Interaksi sosial tak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 

dua syarat (Hudaniah & Dayakisni, 2006 : 151) yaitu: 

a. Kontak Sosial 

Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain 

yang merupakan awal terjadinya interaksi sosisal dan masing-masing 

pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan fisik. Kontak 

sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu 

dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. 

b. Komunikasi 

Komunikasi baik verbal maupu nonverbal merupakan saluran 

untuk menyampaikan perasaan ataupun ide/ pikiran dan sekaligus 

sebagai media untuk dapat menafsirkan atau memahami pikiran atau 

perasaan orang lain. 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa syarat 

terjadinya suatu interaksi sosial jika ada kontak sosial dan komunikasi, 
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jika tidak ada diantara salah satu tersebut tidak terjadi suatu interaksi 

sosial. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial 

Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, baik 

secara tunggal maupun secara bergabung (Ahmadi, 2009: 52) : 

a. Faktor Imitasi 

Faktor ini telah diuraikan oleh Gabriel Tarde (Ahmadi, 2009: 52) 

yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosisal itu sebenarnya 

berdasarkan pada faktor imitasi saja. Walaupun pendapat ini berat 

sebelah, namun peranan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. 

Contohnya seperti pada anak-anak yang sedang belajar bahasa, 

seakan-akan mereka mengimitasi dirinya ssendiri, mengulang-

ngulangi bunyi kata-kata, melatih fungsi fungsi-fungsi lidah dan 

mulut untuk berbicara. Kemudian, ia mengimitasi orang lain. Bahkan 

tidak hanya berbicara saja, tetapi juga tingkah laku tertentu, cara 

memberi hormat, cara berterimakasih, cara memberi isyarat, dan 

lain-lain. Demikian pula halnya dengan cara-cara berpakaian, adat-

istiadat dan konvensi-konvensi lainnya, yang sangat dipengaruhi 

oleh faktor imitasi. 

b. Faktor Sugesti 

Faktor sugesti yang dimaksud disini yaitu pengaruh psikis. Baik 

yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Yang pada 

umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. 
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Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya, dengan interaksi 

sosial adalah hampir sama. Bedaya ialah bahwa dalam imitasi orang 

yang satu mengikuti salah satu dirinya, sedangkan pada sugesti 

seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya, lalu 

diterima oleh orang lain diluarnya. 

Dalam ilmu jiwa sosial sugesti dapat dirumuskan sebagai suatu 

proses dimana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan, 

atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik 

terlebih dahulu.  

c. Faktor Identifikasi 

Faktor lainya selain imitasi dan sugesti yang memegang peranan 

penting dalam interaksi sosial tersebut adalah identifikasi. 

Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik 

(sama) dengan orang lain. Misalnya identifikasi seorang anak laki-

laki untuk menjadi sama dengan ibunya. Proses identifikasi ini mula-

mula  berlangsung secara tidak sadar (secara dengan sendrinya) 

kemudian irrasional, yaitu berdasarkan perasaan-perasaan atau 

kecenderungan-kecenderungan dirinya yang tidak diperhitungkan 

secara rasional, dan yang ketiga identifikasi berguna untuk 

melengkapi sistem norma-norma, cita-cita, dan pedoman-pedoman 

tingkah laku orang yang mengidentifikasi itu. Mula-mula anak 

mengidentifikasi dirinya sendiri dengan orang tuanya, tetapi lambat 

laun setelah ia dewasa, berkembang di sekolah, maka identifikasi 
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dapat beralih dari orang tuanya kepada  orang-orang yang berwatak 

luhur dan sebagainya.  

Perbedaan identifikasi dan imitasi adalah bahwa imitasi dapat 

berlangsung antara orang-orang yang saling tidak kenal, sedangkan 

identifikasi perlu dimulai terlebih dahulu dengan teliti sebelum 

mereka mengidentifikasi dirinya. Nyatanya bahwa saling hubungan 

sosial yang berlangsung pada identifikasi adalah lebih mendalam 

daripada hubungan yang berlangsung atas prose-proses sugesti 

maupun imitasi. 

d. Faktor Simpati 

Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu terhadap 

orang yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, 

melainkan berdasarkan penilain perasan seperti juga pada proses 

identifikasi. Bahkan orang yang dapat tiba-tiba merasa tertarik 

kepada orang lain dengan sendirinya karena keseluruhan cara-cara  

bertingkah laku menarik baginya. Katakanlah orang tiba-tiba tertarik 

dengan orang lain, seakan-akan dengan sendirinya. Tertariknya ini 

tidak pada salah satu ciri tertentu dan orang itu, tapi keseluruhan ciri 

pola tingkah lakunya. 

Proses simpati dapat pula berjalan secara perlahan-lahan secara 

sadar dan cukup nyata dalam hubungan dua atau lebih orang. 

Misalnya, hubungan cinta kasih antara manusia, biasanya didahului 

dengan hubungan simpati. Perbedaan simpati dengan identifikasi 
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yaitu dorongan utamanya adalah ingin mengikuti jejak, mencontoh 

dan ingin belajar. Sedangkan pada simpati, dorongan utamnya dalah 

ingin mengerti dan ingin kerja sama. Dengan demikian simpati 

hanya akan berlangsung dan berkembang dalam relasi kerja smaa 

antara dua orang atau lebih, apabila terdapat saling pengertian. 

Sedangkan menurut (Halid dalam Apriyanti, 2016) berpendapat dalam 

perkembangan interaksi sosial anak, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi, antara lain : 

e. Pola Asuh 

Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam 

mengembangkan ataupun menghambat tumbuhnya kreativitas. 

Seseorang anak yang dibiasakan dengan suasana keluarga yang 

terbuka, saling menghargai, saling menerima dan mendengarkan 

pendapat anggota keluarganya, maka ia akan tumbuh menjadi 

generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif, dan produktif, suka 

akan tantangan dan percaya diri. 

f. Lingkungan  

Tujuan penciptaan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi 

multisensori anak adalah menyiapkan dan mengelola lingkungan 

belajar yang dapat merangsang berbagai indra anak secara baik. 

Dalam pembelajaran hendaknya anak dibimbing untuk 

mengendalikan dirinya sendiri secara baik. Kemampuan ini penting 

sekali karena guru TK berhadapan dengan anak-anak yang masih 
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bersifat egosentris, spontan, dan fleksibel. Menghadapi anak seperti 

ini, harus pandai mengatur emosi dan pengendalian diri. Untuk itu, 

akan semakin efisien suatu pembelajaran di TK jika lingkungan 

belajarnya dibimbing oleh guru yang bijaksana. Artinya dapat 

menangani anak secara baik dalam pembelajaran, artinya guru hanya 

profesioanal tetapi memiliki rasa bijak yang memadai. 

g. Teman Sebaya 

Saat anak memasuki tahapan perkembangan dalam pengertian 

differensiasi, dimana anak telah mngerti dan memahami orang lain. 

Maka anak sudah tidak lagi melihat segala sesuatunya untuk dirinya 

atau apa yang disebut  pemusatan pada dirinya. Pada saat itu ia 

membutuhkan orang lain yang dapat mengerti dan memahami 

dirinya dan ia mnengerti apa yang diinginkan orang lain terhadap 

dirinya. 

Maksudnya pengertian yang sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki dan sesuia dirinya, yaitu teman sebaya, teman yang akan 

menjadi tempat untuk menyatukan perasaan, pemikiran motif dan 

tingkah laku dirinya dan orang lain yang seusianya. Memungkinkan 

akan terjalin hubungan sosial, sehingga antara satu dengan yang 

lainnya akan terjadi saling mempengaruhi. 

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpukan bahwa proses terjadinya 

suatu interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu imitasi, 
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faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati selain itu juga 

terdapat faktor lain yaitu pola asuh, lingkungan dan teman sebaya. 

5. Pengertian Anak Usia Dini 

Definisi anak usia dini yang dikemukan oleh NAEYC (National 

Assosiation Education for Young Chlidren) adalah sekelompok individu 

yang berada pada rentang usia antara 0 – 8 tahun (Priyanto, 2014: 42). 

Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, aspek pertumbuhan 

dan perkembangannya yaitu, koordinasi motorik halus dan kasar, 

intelegensi (kognitif), sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang 

khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak 

(Fadlillah, 2016 : 19). Pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003 ayat 1 disebutkan bahwa yang termasuk 

anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0-6 tahun. 

Dalam jurnal psikologi Universitas Gadjah Mada menjelaskan 

bahwa Anak berkembang melalui interaksi dengan lingkungan. Salah 

satu lingkungan yang berperan adalah orang tua (Martani, 2012: 113).  

Berdasarkan  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak usia 

dini merupakan masa dimana sedang pesat-pesatnya perkembangan dan 

pertumbuhannya, yang termasuk anak usia dini yaitu anak yang masuk 

dalam rentang usia 0-6 tahun. 
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6. Perkembangan Sosial Anak Usia Dini 

Menurut Azzet (Fachriyyati, 2015: 34) Orang yang mempunyai 

kecerdasan sosial adalah orang yang mempunyai pengertian sosial yang 

baik. Kemampuan untuk memahami dunia sosial dapat dikembangkan 

kepada anak dengan cara memberikan pengetahuan tentang lingkungan 

sosial di tempat tertentu. 

Ketika berakhirnya masa kanak-kanak, sebagian besar anak masih 

sangat kurang merasa puas dengan kemajuan yang mereka peroleh dalam 

segi perkembangan sosial. Hal ini benar sekalipun perkembangan mereka 

normal. Sejumlah studi tentang sumber ketidak bahagiaan yang 

dilaporkan oleh para remaja putra dan putri, banyak memberikan 

perhatikan pada masalah sosial. 

Pola perilaku sosial dan tidak sosial yang sering dilakukan anak-

anak pada umumnya adalah sebagai berikut (Hurlock, 1980: 118) : 

1) Pola Sosial  

a. Meniru  

Untuk menyamakan dengan kelompok lain, anak meniru sikap 

dan perilaku orang yang dikagumi. 

b. Persaingan  

Keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain sudah 

mulai tampak pada usia 4 tahun. 
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c. Kerja sama  

Kegiatan kelompok mulai berkembang dan meningkat baik dalam 

frekuensi maupun lamanya berlangsung, bersamaan dengan 

meningkatnya kesempatan untuk bermain dengan anak lain.  

d. Simpati  

Simpati membutuhkan pengertian tentang perasaan-perasaan dan 

emosi orang lain. Semakin banyak kontak bermain, semakin cepat 

simpati akan berkembang.  

e. Empati  

Empati membutuhkan pengertian tentang perasaan-perasaan dan 

emosi orang lain tetapi di samping itu juga membutuhkan 

kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang 

lain.  

f. Dukungan sosial  

Anak beranggapan bahwa perilaku nakal dan perilaku 

mengganggu merupakan cara untuk memperoleh dukungan dari 

teman-teman sebaya.  

g. Membagi  

Lambat laun sifat mementingkan diri sendiri berubah menjadi 

sifat murah hati. Anak yang pada waktu bayi memperoleh 

kepuasan dari hubungan yang hangat erat dan personal dengan 

orang lain berangsur-angsur memberikan kasih sayang kepada 

orang di luar rumah.  
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h. Perilaku akrab  

Anak yang pada waktu bayi memperoleh kepuasan dari hubungan 

yang hngat, erat, dan personal dengan orang lain berangsur-

angsur memberikan kasih sayang kepada orang diluar rumah, 

seperti guru taman indria atau benda-benda mati seperti mainan 

kegemarannya atau bahkan selimut, benda-benda ini disebut 

objek kesayangan. 

2)  Pola tidak sosial 

a. Negativisme  

Dapat disebut juga sikap melawan otoritas orang dewasa. 

Perlawanan fisik lambat laun akan berubah menjadi perlawanan 

verbal dan pura-pura tidak mendengar atau tidak mengerti 

permintaan orang dewasa. 

b. Agresif  

Serangan fisik mulai diganti dengan serangan-serangan verbal 

dalam bentuk memaki atau menyalahkan orang lain. 

c. Perilaku berkuasa  

Perilaku berkuasa atau “merajai” akan semakin meningkat 

dengan bertambah banyaknya kesempatan untuk kontak sosial. 

Anak perempuan cenderung lebih manja daripada anak laki-laki. 
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d. Memikirkan diri sendiri  

Dengan meluasnya pengalaman anak, maka akan semakin 

berkurang juga perilaku memikirkan diri sendiri, tetapi perilaku 

murah hati juga masih tergolong sangat minim. 

e. Mementingkan diri sendiri  

Anak akan dapat cepat mengubah perilaku mementingkan diri 

sendiri tergantung pada banyaknya kontak dengan orang-orang 

di luar rumah.  

f. Merusak  

Semakin hebat amarah seorang anak, maka semakin besar juga 

tindakan merusaknya. 

g. Pertentangan seks  

Pada usia masuk sekolah dasar, anak laki-laki berperilaku 

agresif yang melawan anak perempuan. 

h. Prasangka  

Prasangka sosial timbul pertama-tama dari prasangka agama 

atau sosial ekonomi. Tetapi lebih lambat dari prasangka 

terhadap seks. 

Karl Albrecht dalam buku yang berjudul Social Intelligence 

mengemukan bahwa ada beberapa kemampuan penting yang harus 

kita kembangkan pada anak-anak agar mempunyai kecerdasan sosial 

yang baik (Azzet dalam Fachriyati, 2015: 39). Kemampuan tersebut 

antara lain:  



28 

 

 

 

1) Kesadaran Situasional  

Yang dimaksud dengan kesadaran situasional adalah 

kemampuan seseorang dalam memahami dan peka terhadap 

perasaan, kebutuhan, dan hak orang lain. Dengan berlatih dan 

membiasakan diri untuk bisa memahami dan peka terhadap 

perasaan dan hak orang lain, maka anak-anak kita akan 

mempunyai kesadaran situasional.  

2) Kemampuan membawa diri  

Kemampuan membawa diri dengan cara berpenampilan, 

menyapa, bertutur kata, sikap dan gerak tubuh ketika berbicara 

atau sedang mendengarkan orang lain berbicara, dan cara duduk 

atau berjalan. Sebagai latihan dasar bisa dengan melatih anak 

untuk melakukan tiga hal, yaitu (1) Maaf (2) Permisi (3) Terima 

kasih. 

3) Autentisitas  

Autentisitas adalah keaslian atau kebenaran dari pribadi 

seseorang yang sesungguhnya sehingga diketahui oleh orang 

lain berdasarkan cara bicara, sikap yang menunjukkan 

ketulusan, bukti bahwa seseorang telah dapat dipercaya, dan 

kejujuran yang telah teruji dalam pergaulan seseorang. 

 

4) Kejelasan  
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Kemampuan seseorang dalam menyampaikan idea tau 

gagasannya secara jelas, tidak bertele-tele sehingga orang lain 

dapat mengerti dengan baik. Kemampuan menyampaikan 

gagasan seperti ini termasuk kecerdasan sosial karena tidak saja 

membuat seseorang mengerti gagasan yang disampaikan saja, 

tetapi mempunyai kemampuan dalam memersuasi sehingga 

orang lain tergerak untuk menerima gagasan yang 

disampaikannya. 

5) Empati  

Menurut Roben A. Baron dalam bukunya yang berjudul 

Sosial Psychology empati adalah kemampuan seseorang untuk 

bereaksi terhadap emosi negative atau positif orang lain seolah-

olah emosi tersebut dialami sendiri (Azzet dalam Fachriyati, 

2015: 41). Empati merupakan keadaan mental yang membuat 

seseorang merasa atau mengidentifikasi diri dalam keadaan 

perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok 

lain.  

Kemampuan anak mengelola masalah atau konflik yang 

dihadapinya serta mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan 

dari lingkungannya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hurlock 

(Fachriyyati, 2015: 43) mengemukakan ada empat faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan individu dalam menyesuaikan diri, 

yaitu :  
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a) Tergantung dimana anak itu dibesarkan, yaitu kehidupan 

dalam keluarga dimana anak itu dibesarkan. Bila dalam 

keluarga dikembangkan perilaku sosial yang baik maka 

anak akan mendapatkan pengalaman perilaku sosial yang 

baik pula. Hal ini akan menjadi pedoman untuk melakukan 

penyesuaian diri dan sosial yang baik di luar rumah. 

b) Model yang diperoleh anak di rumah, terutama dari orang 

tuanya. Bila anak merasa ditolak oleh orang tuanya atau 

meniru perilaku orang tua yang menyimpang, maka anak 

akan cenderung mengembangkan kepribadian yang tidak 

stabil, agresif yang mendorong untuk melakukan perbuatan 

menyimpang ketika dewasa.  

c) Motivasi untuk belajar dilakukan penyesuaian diri dan 

sosial. Motivasi ini ditimbulkan dari pengalaman sosial 

awal yang menyenangkan, baik di rumah atau di luar 

rumah.  

d) Bimbingan dan bantuan yang cukup dalam proses belajar 

penyesuaian diri.  

Ketika anak-anak memasuki sekolah, guru mulai 

memasukkan pengaruh terhadap sosialisasi mereka, meskipun 

pengaruh teman sebaya biasanya lebih kuat dibandingkan 

dengan pengaruh guru atau orangtua. Pengaruh yang kuat dari 

kelompok teman sebaya pada masa kanak-kanak akhir sebagian 
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berasal dari keinginan anak untuk dapat diterima oleh kelompok 

dan sebagian lagi dari kenyataan bahwa anak menggunakan 

waktu lebih banyak dengan teman sebaya (Hurlock dalam 

Fachriyati, 2015: 44). 

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

perkembangan sosial anak usia dini yaitu pola perilaku sosial dan 

tidak sosial, perilaku sosial seperti meniru, persaingan, kerjasama, 

simpati, empati, dukungan sosial, membagi, perilaku akrab. 

Sedangkan perilaku tidak sosial yaitu negativisme, agresif, perilaku 

berkuasa, memikirkan diri sendiri, memntingkan diri sendiri, 

merusak, pertentangan seks, prasangka. 

7. Faktor-faktor Perkembangan Sosial Anak Usia Dini 

Menurut (Hurlock dalam Pebriana, 2016: 5) terdapat faktor yang 

mempengaruhi perkembangan sosial anak yaitu : 

a. Keluarga 

1) Hubungan antar orang tua, antar saudara antar anak dengan 

orang tua, Hubungan anak dengan orangtua ataupun saudara 

akan terjalin rasa kasih sayang, dimana anak akan lebih terbuka 

dalam melakukan interaksi karena terjalinnya hubungan yang 

baik yang di tunjang oleh komunikasi yang tepat. Peran orang 

tua akan membimbing sang anak untuk mengenal lingkungan 

sekitar tempat tinggalnya. 
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2) Urutan anak dalam keluarga (sulung/tengah/bungsu), Urutan 

posisi anak dalam keluarga berpengaruh pada anak misalnya 

sang anak merupakan anak terakhir maka dipastikan sang anak 

selalu bergantung pada orangtua dan saudaranya. Jika hal ini 

terjadi akan berpengaruh pada tingkat kemandirian anak 

tersebut. 

3) Jumlah keluarga, Pada dasarnya jumlah anggota yang besar 

berbeda dengan jumlah anggota yang sedikit, maka perhatian, 

waktu dan kasih saying lebih banyak tercurahkan, dimana segala 

bentuk aktifitas dapat ditemani ataupun dibantu. Hal ini berbeda 

dengan anak dengan keluarga yang besar. 

4) Perlakuan keluarga terhadap anak. Adanya perlakuan keluarga 

terhadap anak prasekolah secara langsung mempengaruhi 

pribadi dan gerakan sang anak, dimana dalam keluarga tertanam 

rasa saling perhatian, tidak kasar dan selalu merespon setiap 

kegiatan anak, maka dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

anak yang lebih baik dan terarah. 

5) Harapan orang tua terhadap anak, Setiap orangtua memiliki 

harapan mempunyai anak yang baik, cerdas dan terarah dalam 

masa depannya. Harapan orangtua adalah mempunyai anak yang 

memiliki perkembangan sesuai dengan pertumbuhannya. 

Artinya bahwa perkembangan anak pra sekolah yang sekolah 

bertujuan mempunyai arah sesuai perkembangannya    
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b. Diluar Keluarga 

1) Interaksi dengan teman sebaya. Setiap anak jika mempunyai 

perkembangan yang baik, maka secara alami dapat berinteraksi 

dengan temannya tanpa harus disuruh atau dditemani keluarga 

karena anak memiliki arahan yang jelas. 

2) Hubungan dengan orang dewasa diluar rumah. Jika seorang anak 

selalu bergaul dengan siapa saja maka sang anak dapat 

menyesuaikan lingkungan orang dewasa dimana anak tanpa 

malu-malu berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa 

darinya. 

3) Kemampuan untuk dapat diterima dikelompok anak-anak yang 

populer dan melihat kemungkinan memperoleh penerimaan 

kelompok lebih di pengaruhi kelompok, kurang dipengaruhi 

keluarga dibandingkan hubungan anak-anak yang pergaulannya 

dengan kelompok tidak begitu akrab. Anak-anak yang hanya 

melihat adanya kesempatan kecil untuk dapat diterima 

kelompok mempunyai motivasi kecil pula untuk menyesuaikan 

diri dengan standar kelompok 

4) Keamanan karena status dalam kelompok. Anak-anak yang 

merasa aman dalam kelompok akan lebih bebas dalam 

mengekspresikan ketidak cocokan mereka dengan pendapat 

anggota lainnya. Sebaliknya, mereka yang merasa tidak aman 
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akan menyesuikan diri sebaik mungkin dan mengukuti anggota 

lainnya 

5) Tipe kelompok. Pengaruh kelompok berasal dari jarak sosial 

yaitu derajat hubungan kasih sayang diantara para anggota 

kelompok. Pada kelompok primer (antara lain keluarga atau 

kelompok teman sebaya) ikatan hubungan dalam kelompok 

lebih kuat dibandingkan dengan pada kelompok sekunder 

(antara lain kelompok bermain yang diorganisasikan atau 

perkumpulan sosial) atau pada kelompok tertier (antara lain 

orang-orang yang berhubungan dengan anak misalnya di dalam 

bus). 

6) Perbedaan keanggotaan dalam kelompok dalam sebuah 

kelompok, pengaruh terbesar biasanya timbul dari pemimpin 

kelompok dan pengaruh yang terkecil berasal dari anggota yang 

paling tidak populer. 

7) Kepribadiaan. Anak-anak yang merasa tak mampu atau rendah 

diri lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok dibandingkan 

dengan mereka yang memiliki kepercayaan pada diri sendiri 

yang besar dan yang lebih menerima diri sendiri. 

8) Motif menggabungkan diri semakin kuat motif anak-anak untuk 

menggabungkan diri (affilation motive) yaitu, keinginan untuk 

diterima, semakin rentan mereka terhadap pengaruh anggota 
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lainnya, terutama pengaruh dari mereka yang mempunyai status 

tinggi dalam kelompok. 

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-

faktor perkembangan sosial anak usia dini yaitu dari faktor keluarga 

seperti hubungan antar orang tua, urutan anak dalam keluarga 

(sulung/tengah/bungsu), jumah keluarga, perlakuan keluarga terhadap 

anak dan harapan orang tua terhadap anak, selain itu terdapat faktor dari 

luar keluarga seperti, interaksi dengan teman sebaya, hubungan dengan 

orang dewasa diluar rumah, kemampuan untuk dapat diterima 

dikelompok anak-anak yang populer, keamanan karena status dalam 

kelompok , tipe kelompok,  perbedaan keanggotaan dalam kelompok, 

kepribadian, dan motif menggabungkan diri 

8. Kemampuan Interaksi Sosial Anak Usia Dini 

Menurut Wiyani (2014: 136) ketercapaian suatu kemampuan sosial 

pada setiap anak berbeda-beda. Untuk mengetahui apakah ketercapaian 

tersebut menggambarkan kemajuan atau tidak maka dibuatkan patokan 

atau standar yang perlu dicapai oleh anak usia 5-6 tahun yaitu : 

a. Bersikap kooperatif dengan teman 

b. Menunjukan sikap toleran  

c. Mengekspresikan emosi dalam berbagai situasi (senang, gembira, 

antusias, dan sebagainya) 

d. Memahami peraturan dan disiplin 
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e. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial 

budaya setempat 

Adapun menurut Yusuf (2009: 171) pada usia prasekolah 

perkembangan sosial anak sudah tampak jelas, karena mereka sudah 

mulai aktif berhubungan dengan sebayanya. Tanda-tanda 

perkembangan sosial pada tahap ini yaitu: 

a. Anak mulai mengetahui aturan-aturan, baik dilingkungan keluarga 

maupun dalam lingkungan bermain 

b. Sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan. 

c. Anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. 

d. Anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain, atau teman 

sebaya (peer group) 

Selain itu tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 5-6 

tahun juga dapat dilihat dari Permendikbud 137 tahun 2014 tentang 

standar nasional pendidikan anak usia dini yaitu : 

a. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan 

situasi 

b. Memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal 

(menumbuhkan kepercayaan pad orang dewasa yang tepat) 

c. Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar 

(mengendalikan diri secara wajar) 

d. Tahu akan haknya 



37 

 

 

 

e. Menaati aturan kelas ( kegiatan, aturan) 

f. Mengatur diri sendiri 

g. Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri 

h. Bermain dengan teman sebaya 

i. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar 

j. Berbagi dengan orang lain 

k. Menghargai hak, pendapat, karya orang lain  

l. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam 

menyelesaikan masalah (menggunakan fikiran untuk menyesaikan 

masalah) 

m. Bersikap kooperatif dengan teman 

n. Menunjukan sikap toleran 

o. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada ( 

senang, sedih, antusias dan sebagainya) 

p. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial 

budaya  setempat. 

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat 

pencapaian  perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun  yaitu 

membangun hubungan pertemanan, kooperatif, belajar berbagi, 

toleransi, terbuka, tolong menolong, saling menghargai, tanggung 

jawab, percaya diri, sikap sopan, memahami aturan, sikap sabar, dan 

sportif. 
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B. Pemberian Gadget oleh Orangtua 

1. Pengertian Pemberian 

Menurut KBBI (2016) pemberian yaitu sesuatu yang diberikan, 

sesuatu yang didapat dari orang lain, atau proses, cara, perbuatan 

memberi atau memberikan. Menurut Typoonline (2016) pemberian 

yaitu berarti memperbolehkan atau mengizinkan. Pengertian lain 

pemberian merupakan menyerahkan atau membagikan sesuatu. 

Berdasarkan uraian tersebut pemberian dapat artikan yaitu sesuatu 

yang diberikan yang didapat dari orang lain, secara tidak langsung 

orang yang memberikan memperbolehkan atau mengizinkan. 

2. Pengertian Gadget 

Menurut Wijanarko dan Setiawati (2016: 3) Gadget merupakan 

suatu alat, piranti atau benda yang memiliki tujuan dan fungsi praktis 

yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan 

teknologi yang diciptakan sebelumnya, Gadget dalam bahasa Indonesia 

yaitu Gawai. Gadget yang dimaksud bukan hanya sebatas telepon 

genggam, laptop, ipad dan computer tetapi juga perangkat besar seperti 

televisi. 

Disisi lain menurut Rohmah (2017) gadget merupakan perangkat 

elektronik khusus yang memiliki keunikan dibandingkan dengan 

perangkat elektronik lainnya. Keunikan gadget adalah selalu 

memunculkan teknologi baru yang dinilai memudahkan penggunanya. 
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Keunikan tersebut membuat pengguna merasa senang dan tertarik untuk 

memiliki dan menggunakan gadget. 

Menurut Pebriana (2017) gadget merupakan salah satu media 

untuk berkomunikasi dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan 

komunikasi manusia, seperti smartphone iphone dan blackberry, serta 

netbook (perpaduan antara komputer portabel seperti notebook dan 

internet). Novitasari (2016) menyatakan bahwa media memungkinkan 

seseorang untuk melakukan sebuah interaksi sosial, khususnya untuk 

kontak sosial maupun berkomunikasi satu dengan yang lainnya tidaklah 

susah, hanya dengan menggunakan gadget seseorang dapat berinteraksi 

satu dengan lainnya. Official jurnal of the American Academy of 

Pediatrics merekomendasikan durasi penggunaan gadget atau media 

berbasis layar untuk anak tidak lebih dari 1 sampai 2 jam per hari 

(Committee on Public Education, 2001: 424). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadget adalah 

suatu alat atau piranti seperti telepon genggam, laptop, ipad, komputer, 

televisi yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan komunikasi 

manusia dan gadget diciptakan selalu memperbarui dari sebelumnya 

dan selalu lebih canggih dari sebelumnya 

3. Dampak Pemberian Gadget pada Anak Usia Dini 

Menurut Iswidharmanjaya dalam bukunya yang berjudul Panduan 

bagi orang tua untuk memahami faktor-faktor anak kecanduan gadget 
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(Gunawan, 2017: 16) dampak pemberian gadget pada anak prasekolah 

ada dua diantara yaitu dampak positif dan dampak negatif seperti : 

a. Dampak Positif 

Penggunaan gadget memiliki dampak tersendiri bagi para 

penggunanya, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Dampak yang 

timbul bergantung dengan bagaimana orang tersebut 

menggunakannya dan memanfaatkannya. Adapun beberapa dampak 

positif gadget pada anak yaitu menjadi media pembelajaran yang 

menarik, belajar bahasa inggris lebih mudah, serta meningkatkan 

logika lewat game interaktif yang edukatif. Hal tersebut dapat terjadi 

apabila orang tua mampu memberikan pengawasan, penegasan, serta 

pendekatan kepada anak terhadap gadget dengan baik. 

b. Dampak Negatif 

Selain memiliki dampak positif, penggunaan gadget juga dapat 

berdampak negatif bagi anak. Aneka aplikasi gadget yang berisi 

game, video yang mengandung sara, ataupun ajaran sesat sekalipun 

semua tersedia dan dalam jangkauan akses yang sangat mudah dan 

cepat dalam hitungan detik saja. Penggunaan gadget yang berlebihan 

(kecanduan), apalagi dengan akses konten yang tidak baik, seperti 

adegan kekerasan yang anak lihat dalam game dan film, serta 

pornografi, dipercaya mempengaruhi secara negatif baik perilaku 

atapun kemampuan anak. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

dampak positif dan dampak negatif dalam memberikan gadget pada 

anak, dampak positifnya gadget menjadi medai pembelajarannya 

sedangkan dampak negatifnya yaitu jika anak berlebihan bermain 

gadget akan mempengaruhi kemampuan anak tersebut. 

4. Pengertian Orangtua 

Orangtua adalah ayah, ibu yang telah memiliki anak, orangtua juga 

yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk kepribadian anak 

dalam keluarga, ayah dan ibu yang dimaksud tentu saja orangtua 

kandung (Yeni, 2017). Disisi lain menurut Nasution dan Nurfalifah 

(Valentina, 2009) mengemukakan bahwa setiap orang yang 

bertanggung jawab dalam keluarga atau rumah tangga yang dalam 

kehidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu-bapak.  

Sedangkan menurut (Morrison, 2012: 372) orangtua termasuk 

salah satu efek terkuat keterlibatan disekolah untuk meningkatkan 

pencapain siswa dan mendorong hasil pendidikan yang positif, semakin 

banyak dukungan orang tua semakin meningkat pula akademik siswa, 

siswa yang orang tuanya terlibat apapun latar belakang mereka  

cenderung memperoleh nilai dan skor tes yang tinggi. 

Menurut Mardiyah (2015: 112) mengemukakan bahwa orangtua 

merupakan orang-orang pertama yang dikenal anak, melalui orang 

tualah anak mendapatkan kesan-kesan pertama tentang dunia luar dan 

orang tua juga orang pertama yang membimbing tingkah laku. Selain 
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itu, menurut Umar (2015: 25) menjelaskan orangtua merupakan sosok 

pertama dan utama dalam pendidikan anak, meskipun anak telah 

dititipkan ke sekolah, tetapi orangtua tetap berperan terhadap prestasi 

belajar anak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

orangtua adalah dua individu yang berbeda yang hidup bersama yang 

terdiri ayah dan ibu yang membawa pandangan, pendapat dan kebiasan-

kebiasan sehari-hari, setiap orang tua dalam rumah tangga memiliki 

tugas  dan peran yang sangat penting seperti mengasuh, membesarkan, 

mengarahkan, memberi teladan dan mengembangkan pertumbuhan 

pribadi anak yang penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang. 

5. Peran Orangtua 

  Setiap sesuatu memiliki peran masing-masing. Warga memiliki 

peran disuatu masyarakat, guru memiliki peran di sekolah, begitu juga 

orangtua memiliki peran di dalam keluarga. Orangtua memiliki peran 

terhadap anak-anaknya. Peran orangtua senditi adalah usaha atau 

tingkah laku yang dilakukan oleh orangtua yaitu, ayah dan ibu kepada 

anaknya guna peningkatan tumbuh kembang anak dan membentuk fisik 

dan kepribadian anak. Menurut Sumirat (2013) Peran orang tua bagi 

anak-anaknya dapat dikelompokkan kedalam lima kategori berikut ini 

antara lain: 
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a. Merawat 

 Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya 

semenjak dia lahir hingga mereka mampu merawat dirinya sendiri. 

Memakaikannya baju, memberinya makan, memandikannya, serta 

berbagai hal untuk memastikan kesehatan fisik dan psikisnya selalu 

terjaga hingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan 

sempurna. Walaupun boleh jadi ini diwakilkan kepada orang lain 

(baby sister atau lainnya), namun tetap semuanya atas otoritas 

orangtua. 

b. Melindungi dan menjaga 

 Orang tua akan selalu melindungi dan menjaga anak-anaknya dari 

berbagai gangguan, baik internal maupun ekternal agar sang anak 

selalu dalam kondisi aman. Gangguan internal yang dapang dari 

dalam diri anak itu sendiri misalnya berupa penyakit. Orang tua tidak 

akan membiarkan anaknya tergerogoti penyakit, ia akan segera 

mengobatinya supaya anaknya kembali sehat. Sedangkan gangguan 

eksternal bisa berasal dari berbagai sumber, entah gangguan 

saudaranya sendiri, teman-temanya, binatang, lingkungan, cuaca, 

maupun lainnya. Orang tualah yang akan selalu berusaha 

menjaganya hingga dia mampu menjaga dirinya sendiri. 

c. Memberi nafkah 

 Memiliki anak itu memang memerlukan biaya tidak sedikit. Biaya 

agar mereka bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan aman dan 
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nyaman mencapai kedewasaan dan kemandirian. Mulai dari ketika ia 

bayi hingga ia dewasa dan sanggup menafkahi dirinya sendiri, 

merupakan tanggung jawab orang tua untuk menyediakan biayanya. 

d. Mendidik dan melatih 

 Orang tua mendidik anak-anaknya sehingga mereka tahu mana 

yang benar yang mana yang salah, mana yang baik dan mana yang 

buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. 

Mendidiknya bersosialisasi dan mendorongnya belajar berbagai ilmu 

pengetahuan sebagai bekal untuk kemandiriannya, baik melalui 

lembaga formal maupun nonformal. Orang tua melatih anak-anaknya 

untuk berbicara, berjalan, merawat, dan menjaga dirinya sendiri, 

serta berbagai keterampilan dasar lain yang diperlukan, hingga 

melatih mereka untuk mempu hidup mandiri. 

e. Memberi cinta dan kasih sayang 

 Semua apa yang dilakukan oleh orang tua, dan kenapa mereka mau 

melakukannya, adalah karena mereka mencintai, menyayangi, dan 

mengasihi anaknya. Nasihat, larangan, dan perintah merupakan 

wujud lain dari rasa sayang orang tua terhadap anaknya walaupun 

terkadang dipahami lain oleh anak-anaknya karena kekurangan 

mengertikan mereka. Tanpa rasa cinta dan kasih sayang, akan sulit 

bagi orang tua untuk melakukan berbagai hal bagi anak-anaknya. 

Karena rasa itulah orang tua mau merawat, emlindungi, menafkahi, 

mendidik, dan melakukan banyak hal lain demi anak-anaknya. 
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Sedangkan menurut Havighurst (Sumirat, 2013) peran orangtua antara 

lain sebagai berikut. 

a. Mengawasi dan mengontrol kegiatan anak.  

b. Mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas.  

c. Mengetahui kegiatan anak.  

d. Menciptakan kondisi lingkungan keluarga yang mendukung 

motivasi anak.  

e. Membantu kesulitan anak dalam mengerjakan tugasnya.  

f. Memberi penghargaan pada anak.  

g. Mengarahkan dan mendukung bakat anak.  

h. Menghargai dan memperhatikan pendapat anak  

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan peran orangtua terhadap 

anak-anaknya antara lain merawat anak sejak lahir hingga mereka dapat 

merawat dirinya sendiri, melindungi dan menjaga anak dari berbagai 

gangguan, memberi nafkah, mendidik dan melatih anak, dan memberi 

cinta serta kasih sayang kepada anak. apabila orangtua sudah bisa 

menjalankan perannya sebagai orangtua kepada anak-anaknya maka 

anak akan tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan. 

6. Pemberian Gadget oleh Orangtua 

Pemberian gadget oleh orang tua merupakan orang tua yang 

memberikan atau memperbolehkan anak dalam bermain gadget dan 

diberikan atau diperbolehkan pada hari-haritertentu ataupun setiap 

harinya. 
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C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengangkat tentang “Kemampuan interaksi  sosial 

anak usia dini berdasarkan pada pemberian gadget oleh orangtua di 

Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang”. Beberapa 

penelitian yang relevan dengan judul peneltian ini diambil dari sebuah 

jurnal dan skripsi  yang sudah pernah ada, diantaranya yaitu: 

1. Jurnal dari Wahyu Novitasari dan Nurul Khotimah Mahasiswa 

Universitas Negeri Surabaya, Jurnal PAUD Teratai Vol.05 No.03 

Tahun 2016,182-186 dengan judul “Dampak Penggunaan Gadget 

Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia 5-6 Tahun”. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa  penggunaan gadget berdampak pada 

interaksi sosial anak usia 5-6 tahun di Kompleks Perumahan Pondok 

Jati Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai 

signifikan uji statistik t sebesar 0,000 < 0,05.  

2. Skripsi dari Meta Anindya Aryanti Gunawan Mahasiswa Universitas 

Diponegoro, Skripsi yang berjudul “Hubungan Durasi Penggunaan 

Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak Prasekolah Di Tk PGRI 

33 Sumurbroto Banyumanik”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa sebagian besar anak bermain gadget dengan durasi lebih dari 

satu jam dalam sehari, dan terdapat hubungan antara durasi 

penggunaan gadget dengan tingkat perkembangan sosial anaka 

prasekolah dengan p value 0,000. 
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3. Jurnal dari Beauty Manumpil, Yudi Ismanto dan Franly Onibala 

Universitas Sam Ratulangi, eJournal Keperawatan Vol.3 No.2 April 

2015 yang berjudul “Hubungan Penggunaan Gadget dengan Tingkat 

Prestasi Siswa Di SMA Negeri 9 Manado”. Hasil penelitian tersebut 

menjelakan bahwa siswa yang memiliki prestasi tinggi tersebut jarang 

menggunakan gadget, sedangkan siswa yang memiliki prestasi rendah 

terlalu banyak bermain gadget, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara penggunaan gadget dengan tingkat prestasi belajar 

siswa di SMA Negeri 9 Manado.  

4. Jurnal dari Putri Hana Pebriana, Jurnal Obsesi Vol.1 No.1 Tahun 2017 

Hal 1-11 yang berjudul “Analisis Penggunaan Gadget terhadap 

Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini”. Hasil penelitian 

tersebut menjelakan bahwa pengaruh gadget terhadap interaksi sosial 

pada anak usia dini ternyata memberikan dampak negatif. Seringnya 

anak usia dini berinteraksi dengan gadget dan juga dunia maya 

mempengaruhi daya pikir anak terhadap sesuatu diluar hal tersebut. 

Gadget juga ternyata secara efektif dapat mempengaruhi pergaulan 

sosial anak terhadap lingkungan terdekatnya. Selain itu, ia juga akan 

merasa asing dengan lingkungan sekitar karena kurangnya interaksi 

sosial selain itu anak juga kurang peka dan bahkan cenderung tidak 

perduli terhadap lingkungannya. 

5. Jurnal dari Nizar Rabbi Radliya, Seni Apriliya, Tria Ramdhaniyah 

Zakiyyah, Jurnal PAUD Agapedia, Vol.1 No.1 Juni 2017, page 1-12 
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yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Gawai terhadap Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Usia Dini”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa mayoritas anak-anak kelompok B di RA Baiturrahman 

Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya sebanyak 76% kriteria 

penggunaan gawainya sangat rendah. Kedua, mayoritas anak-anak 

kelompok B di RA Baiturrahman Kecamatan Cipedes Kota 

Tasikmalaya sebanyak 87% perkembangan sosial emosionalnya sudah 

berkembang baik. Ketiga, penggunaan gawai anak usia dini pada 

kelompok B di RA Baiturrahman Kecamatan Cipedes Kota 

Tasikmalaya berpengaruh positif terhadap perkembangan sosial 

emosional anak, walaupun pengaruh tersebut sangat kecil dan tidak 

signifikan atau tidak bermakna. Keempat, perkembangan sosial 

emosional anak usia dini pada kelompok B di RA Baiturrahman 

Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, sebesar 8,2% dipengaruhi oleh 

penggunaan gawai. Sedangkan sisanya sebesar 91,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

6. Penelitian dari Glenn R Mesman, PhD dkk. Journal of Pediatric 

Health Care Volume 27 Number 6 yang berjudul “The Impact of 

Technology Dependence on Children and Their Families”. Pada 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui dampak ketergantungan 

teknologi pada anak dan kelurga mereka. Pada penelitian ini 

menemukan bahwa menemukan anak-anak sekarang banyak yang 

bergantung pada teknologi dibalik hal itu keluarga merekapun 
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bergantung pada teknologi, teknologi tersebut bedampak pada 

komunikasi dalam keluarga yang terhambat dan aktivitas sehari-hari 

dikeluarga menjadi kerepotan 

7. Penelitian dari Waygood dkk. Journal of Transport Geography 63 22-

29 yang berjudul “Children’s Incidental Social Interaction During 

Travel International Case Studies From Canada, Japan, and 

Sweedan”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa interaksi sosial 

membantu anak merasakan sensualitas masyarakat selain itu juga 

untuk kesejahteraan dalam kehidupan anak selanjutnya.  Bahwasanya 

dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana orang tua merasa 

aman ketika interaksi sosial dibangun sejak dini, karena ketika anak 

berpergian sendiri atau berangkat sekolah sendiri menggunakan 

sepeda dan terjadi sesuatu diperjalanan anak langsung bertanya atau 

meminta bantuan dengan orang disekitar perjalanan tersebut tanpa 

malu ataupun takut. Sebaliknya Kurangnya interaksi sosial dengan 

orang lain selain keluarga emungkinkan anak-anak mengalami tingkat 

kesejahteraan yang lebih rendah ketika mereka pergi karena hubungan 

masyarakat dapat mempengaruhi rasa aman bagi anak dan orang tua 

mereka. 

8. Penelitian dari Committe on Public Education yang diantaranya yaitu 

Marriam E. Bar-on, Susan Buttros, Suzanne Corrigan, Alberto 

Gedissman, Rosario Gonzalez de Rivas, Michael Rich dan Donald L 

Shifrin. Official Journal of  The American Academy of Pediatrics 
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2001;107;423 yang berjudul “Children, Adolescents, and Television”. 

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaiman efek negatif dari 

menonton televisi pada anak-anak. Dan juga dalam jurnal ini 

merekomendasikan mengenai dokter profesional untuk perawatan 

kesehatan anak. 

9. Penelitian dari Peter Nikken dan Marjon Schols. Journal Child Fam 

Stud (2015) 24:3423-3435 yang berjudul “How and Why Parents 

Guide the Media Use of Young Children”. Penelitian ini 

mengeksplorasi sejauh mana penggunaan perangkat media oleh anak-

anak dirumah seperi tv, tablet dan smartphone dan bagaimana cara 

atau sikap orang tua menghadapi anak yang selalu didepan layar 

elektronik.  

10. Penelitian dari Susan Danby. Journal of Pragmatic 41(2009) 1596-

1599 yang berjudul “Childhood and Social Interaction in Everyday 

Life: An Epilogue”. Dalam jurnal ini mengeksplorasi interaksi sosial 

masa kanak-kanak dalam kehidupan sehari-hari di Swedia, Norwegia, 

Amerika Serikat dan Australia. Para peneliti yang mengamati interaksi 

sosial anak sehari-hari menggunakan video rekaman, karena 

menggunakan video lebih detail. Dalam video tersebut anak sedang 

berbisik-bisik, belajar bermain berbicara bersama teman-teman saat 

tidak ada guru. 
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D. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar 

variabel yang disusun dari berbagai teori di dalam peneitian yang telah 

dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang sudah dideskripsikan 

tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga 

menghasilkan sintesa tentang hubungan anatar variabel yang diteliti 

(Sugiyono, 2010:91). 

Perkembangan gadget sangat berpengaruh dalam perkembangan 

kehidupan manusia. Gadget telah membantu manusia dari hal yang 

simpel hingga ke hal-hal yang luar biasa. Tidak dipungkiri bahwa gadget 

sangat membantu kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang semakin 

pesat saat ini membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang 

bebas dari penggunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kemajuan teknologi memberikan dampak positif yaitu memudahkan 

untuk berinteraksi dengan orang banyak, mempersingkat jarak utuk 

berkomunikasi, waktu dan memudahkan untuk mencari informasi. 

Dampak negaitfnya yaitu teknologi komuikasi membuat hidup manusia 

menjadi semakin mudah, nyaman dan perubahan pola pikir seorang 

bahkan perubahan sikap dan karakter manusia. 

Belakangan ini, gadget tidak hanya beredar dikalangan orang-

orang yang membutuhkan saja. Akan tetapi gadget beredar dikalangan 

anak usia dini. Bahkan ironisnya lagi bukan barang asing untuk anak usia 

dini yang kenytaanya belum layak menggunakan gadget (Prianggoro, 
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2014). Faktanya penggunaan gadget tidak saja menjadi dominasi orang 

dewasa. Smartphone, tablet, notebook, dan aneka gadget lainnya juga 

sudah dijamak digunakan anak-anak. Penggunaan gadget pada kalangan 

anak-anak digunakan untuk alat atau media pembelajaran untuk anak. 

Membuka fitur-fitur yang dapat membantu dalam proses belajar anak, 

tidak hanya digunakan untuk bermain game. Penggunaan gadget 

dikalangan anak-anak semakin memprihatinkan dan tentu memiliki 

dampak negatif terhadap tumbuh kembang. Terlihat jelas anak lebih cepat 

beradaptasi dengan teknologi yang ada dibandingkan dengan lingkungan 

sekitar, sehingga interaksi sosial antara anak dengan masyarakat 

lingkungan sekitar berkurang, bahkan semakin luntur. 

Penggunaan gadget pada anak usia dini bergantung pada orang tua 

yang mengizinkannya. Anak bermain gadget sesuai dengan aturan yang 

orang tua berikan, dilapangan terdapat dua macam atau dua tipe orang tua 

cara memberikan gadgetnya ke anak yaitu terdapat orang tua yang hanya 

hari tertentu dan ada pula setiap hari memberikan atau memperbolehkan 

anak bermian gadget.  
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Pemberian Gadget oleh 

Orangtua 

Hari 

tertentu 
Setiap Hari 

Diduga terdapat perbedaan 

interaksi sosial anak usia dini 

berdasarkan pemberian gadget 

oleh orangtua 

• Kurang maksimalnya orangtua  dalam 

menentukan aktivitas/kegiatan yang 

menarik untuk anak. 

• Orangtua membebaskan anaknya 

membawa smartphone di sekolah. 

• Kurang maksimalnya orangtua  dalam 

menentukan aktivitas/kegiatan yang 

menarik untuk anak. 

• Kurang minatnya anak berinteraksi 

dengan teman sebayanya. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian 

dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2015:96). Menurut Arikunto, hipotesis merupakan 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan  penelitian 

terbukti melalui data yang dikumpulkan.  

Berdasarkan pengertian hipotesis di atas, maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

Ha : Terdapat perbedaan interaksi sosial anak usia dini berdasarkan 

pemberian gadget oleh orangtua di Kelurahan Sukorejo Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

Ho :  Tidak terdapat perbedaan interaksi sosial anak usia dini berdasarkan 

pemberian gadget oleh orangtua di Kelurahan Sukorejo Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, interaksi sosial anak usia dini 

berdasarkan pemberian gadget oleh orangtua. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa interaksi sosial anak usia dini berdasarkan pemberian gadget yang 

setiap hari dan hari tertentu di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, 

Kota Semarang memiliki interaksi sosial anak yang tinggi, yaitu 46,6% pada 

setiap hari dan 46,6% pada hari tertentu. Berdasarkan perhitungan statistik, 

diperoleh nilai sig-2 tailed 0,940 yang berarti nilai sig-2 tailed > 0,05 dengan 

hasil uji hipotesis ditolak. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan interaksi sosial anak usia dini berdasarkan pada pemberian gadget 

oleh orangtua di Keluarahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota 

Semarang. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi Lembaga TK 

a. Lembaga TK diharapkan dapat memberikan kegiatan sosialiasi kepada  

wali murid atau orang tua mengenai bahaya gadget, penggunaan 

gadget, dampak positif dan negatif gadget untuk anak usia dini, 

sehingga orang tua dapat mengetahui terkait bahaya gadget, 
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b. penggunaan gadget, dampak positif dan negatif gadget untuk anak 

usia dini. 

c. Lembaga TK hendaknya menjadi tempat sarana untuk kerjasama 

antara orang tua dan guru, dan mengontrol anak mengenai 

perkembangan sosial anak, sehingga orang tua mengetahui tahap 

perkembangan anak sesuai usianya. 

2. Bagi Guru 

a. Bagi guru hendaknya lebih mengawasi anak atau memberi pengarahan  

ketika anak membawa gadget ke sekolah, sehingga anak dapat 

menikmati lebih kegiatan disekolah. 

b. Bagi guru hendaknya dapat memanfaatkan gadget secara positif 

sebagai sarana pembelajaran disekolah yang menarik perhatian dan 

edukatif untuk anak. 

3. Bagi Orang Tua 

a. Orang tua perlu bekerjasama dengan pendidik dalam menerapkan 

metode yang sama dengan apa yang diajarkan di sekolah dalam 

mendidik anak di rumah, terutama dalam mengembangkan interaksi 

sosial anak sehingga interaksi sosial anak tetap berkembang baik di 

lingkungan rumah. 

b. Diharapkan orang tua/wali lebih selektif lagi dalam memberikan 

mainan kepada anak, terutama pemberian izin bermain gadget. Perlu 

ketegasan dan pendampingan dari orang tua dalam memberikan 

batasan penggunaan gadget oleh anak, agar nantinya tidak 
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memberikan dampak negatif yang dapat mengganggu proses tumbuh 

kembang anak, terutama perkembangan interaksi sosialnya. 
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