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 Ketika seorang anak memasuki usia pra sekolah, keterampilan sosial merupakan hal yang 

sangat penting untuk dimiliki agar anak bisa diterima oleh lingkungan, beradaptasi dan menjalin 

hubungan sosial dengan sebayanya. Tingkat keterampilan sosial berbeda antara anak yang satu 

dengan yang lain. Hal ini tampak pada saat  memasuki lembaga pra sekolah terdapat anak-anak 

yang dengan mudah menjalin hubungan dengan teman baru, mau berinteraksi dengan orang 

dewasa (guru) dan tidak mengalami masalah ketika harus berpisah sementara dengan orangtua 

(ibu). Namun sebaliknya, ada pula anak-anak yang sangat sulit untuk memulai menjalin 

hubungan dengan teman sebayanya, tidak mau berinteraksi dengan orang dewasa lain selain 

orangtua dan pengasuhnya serta memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa berpisah 

sementara dengan pengasuh atau orangtuanya. 

 Keterampilan sosial merupakan keterampilan yang harus dilatihkan pada anak. Dalam 

perkembangan dunia saat ini, kemampuan seseorang untuk menjalin sebuah hubungan sosial 

sangat penting. Hal ini karena banyak lini dalam kehidupan yang mengharuskan seseorang 

bekerja dalam tim, memiliki keterampilan untuk menjalin komunikasi yang harmonis dan 

memiliki kemampuan dalam mengatasi persoalan-persoalan interpersonal. 

Kemampuan-kemampuan tersebut menjadi faktor penting untuk dikembangkan pada usia 

kanak-kanak. Pada usia pra sekolah, anak mulai belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul 

dengan orang-orang diluar lingkungan rumah, terutama dengan anak-anak yang sebaya. Mereka 

belajar menyesuaikan diri dan bekerja sama dalam kegiatan bermain. Keterampilan sosial/ social 

skills merupakan salah satu keterampilan yang akan membantu anak untuk beradaptasi dengan 

lingkungan sosial sepanjang kehidupannya (Jalongo, 2006). Perkembangan keterampilan sosial 

pada anak menjadi faktor utama yang berhubungan dengan keberhasilan akademik dan sosial 

(Smith & Wallace, 2011). 

Anak yang hubungan dengan teman sekolahnya buruk, akan cenderung untuk 

menampakkan pencapaian prestasi akademik yang rendah (Brodeski, 2007; Butcher, 1999). 

Sebaliknya anak-anak dengan level keterampilan sosial tinggi merepresentasikan individu yang 

bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berhasil mencegah konflik dan menjalin 

komunikasi yang baik dengan orang lain (Brodesky, 2007; Church, Gottschalk, & Leddy, 2003; 

Matson & Ollendick, 1988). 



Anak-anak yang keterampilan sosialnya berkembang dengan baik akan cenderung untuk 

lebih perhatian, dapat bekerja lebih kooperatif dengan orang lain, bisa meminta bantuan ketika 

memerlukan, bertindak dengan lebih bertanggungjawab, dan menghormati sudut pandang orang 

lain (Elliot & Gresham, 2008). 

Keterampilan sosial yang telah dapat dimiliki oleh anak usia pra sekolah antara lain 

adalah: menyapa, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain dengan menyebutkan nama, 

berterimaksih, menjawab pertanyaan, lebih suka mengungkapkan kemarahan secara verbal 

daripada menggunakan kekuatan fisik, berpartisipasi dalam kelompok, bekerjasama, 

mendamaikan, meminta informasi dan berbagi (Gulay, Akman, Kargi, 2009). Kekurangan dalam 

hal keterampilan sosial tersebut apabila tidak teridentifikasi sejak awal dan tidak ada intervensi 

maka kemungkinan pola perilaku tersebut akan menetap hingga dewasa.  salah satu alasan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial pada anak adalah karena penerimaan oleh teman sebaya 

bukan hanya berkorelasi dengan sikap positif di sekolah tetapi juga merupakan prediktor yang 

kuat terhadap kemampuan penyesuaian diri di masa dewasa (Jalongo, 2006). Dengan demikian, 

keterampilan sosial menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh anak usia pra sekolah karena 

akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak di masa dewasa nanti.  

Pencapaian keterampilan sosial pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 

adalah kelekatan, perkembangan otot dan motorik serta kemampuan kognitif dan bahasa (Mena 

& Eyer, 2003), tingkat sosial ekonomi, jenis kelamin, usia, karakteristik perkembangan umum, 

pendidikan pra sekolah dan social skill training (Gulay, Akman, Kargi, 2009; Spence ,2003). 

Selain itu gaya pengasuhan, pengalaman pengasuhan di rumah dan sekolah, dukungan dan 

arahan dari orangtua, keluarga dan guru pra sekolah, pendidikan pra sekolah juga memiliki peran 

penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak (Berg, 2011; Claessens 

& Amy,2012; Mattera & Julie, 2011, Kariuki et al, 2007). Dan Erbay & Caqdas (2011) juga 

menyatakan bahwa keterampilan komunikasi ibu terbukti efektif untuk meningkatkan 

keterampilan interpersonal, self control, kemampuan verbal dan keterampilan mendengarkan 

yang kesemuanya merupakan sub dimensi dari keterampilan sosial. 

Kelekatan sebagai salah satu faktor yang memberian kontribusi terhadap keterampilan 

sosial anak telah banyak memperoleh perhatian peneliti.  Penelitian awal tentang kelekatan 

adalah oleh Bowlby (1969) yang menyatakan bahwa anak yang membentuk kelekatan dengan 

pengasuhnya dalam sebuah hubungan sosial emosional yang kuat akan lebih besar 
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kemungkinannya untuk survive. Pengasuh utama biasanya adalah ibu meskipun tidak menutup 

kemungkinan selain ibu yang memiliki hubungan emosional yang kuat, responsive dan orang 

yang mampu merawat dengan baik.  Zeanah & Shah (2005) menyatakan bahwa kelekatan anak 

kepada pengasuhnya merupakan prediktor terhadap kemampuan adaptasi psikososial anak 

dimasa yang akan datang.  

Anak-anak yang memiliki kelekatan aman cenderung penuh perhatian, memiliki rasa 

ingin tahu, percaya diri, berani mengeksplorasi lingkungan, mampu berinteraksi dengan teman 

sebayanya dan orang dewasa lain ketika masuk usia pra sekolah (Berns, 2010). Anak dengan 

kelekatan aman memperoleh kenyamanan dari orangtuanya dan merasa bebas untuk 

mengeksplorasi lingkungan sekitarnya (Van Londen, Juffer, van IJzendoon, 2007) 

Kelekatan dan pengasuhan berkaitan dengan hubungan sebaya. Hubungan antara 

kelekatan dan fungsi sosial anak telah banyak memperoleh perhatian empiris. Sebagai contoh, 

anak usia empat tahun dengan kelekatan aman ditemui lebih terlibat secara sosial dibandingkan 

dengan anak yang kelekatannya tidak aman ((Rose-Krasnor, Rubin,Booth & Coplan, 1996) dan 

anak usia empat tahun dengan kelekatan tidak aman ditemukan lebih agresif dan menunjukkan 

sikap negatif yang lebih tinggi dalam interaksi sosial dibanding anak dengan kelekatan aman 

(Booth, Rose-Krasnor,& Rubin,1991).  

Santrock (2007) menyatakan bahwa kelekatan yang aman pada tahun pertama akan 

memberikan pondasi dasar untuk perkembangan psikologis di masa yang akan datang. Bagi 

sebagian anak, kelekatan awal akan menentukan bagaimana fungsi mereka selanjutnya (Carlson, 

Sroufe & Egeland, 2004). Sebagai contoh bayi yang memiliki kelekatan aman pada usia 15 bulan 

akan menjadi anak yang lebih kompeten secara sosioemosional dan kognitif pada usia empat 

tahun dibandingkan bayi lain yang pada usia 15 bulan memiliki kelekatan yang tidak aman 

(insecure attachment) (Fish, 2004).  

Anak-anak pada usia dua tahun dengan kelekatan yang aman akan memiliki 

perbendaharaan kata yang lebih banyak dibandingkan dengan yang memiliki kelekatan tidak 

aman, mereka juga lebih sociable. Mereka lebih memiliki interaksi yang positif dengan 

sebayanya dan lebih ramah sehingga mudah diterima oleh temannya (Meins, 1998; Elicker, 

Englund & Sroufe, 1992; Main, 1993; Fagot, 1997) 

Pada usia 3-5 tahun, anak-anak dengan kelekatan aman, lebih memiliki rasa ingin tahu, 

kompeten, empati, resilien, dan memiliki self confident , yang jauh lebih baik dibanding anak-



anak lain dan mereka lebih menyukai untuk membentuk persahabatan yang kuat 

(Arend,Gove&Sroufe,1979; Elicker et al,1992; Jacobson&Wille,1986;  Waters, 

Wippman,&Sroufe,1979; Youngblade & Blensky,1992). Mereka berinteraksi secara lebih positif 

dengan orangtuanya, guru-guru pra sekolah dan sebayanya serta lebih mampu menyelesaikan 

konflik (Elicker et al, 1992). 

Bayi dengan kelekatan tidak aman, sebaliknya, seringkali memiliki masalah dikemudian 

hari; inhibisi pada usia 2 tahun, permusuhan dengan teman pada usia lima tahun dan 

kebergantungan selama usia sekolah (Calkins & Fox, 1992; Lyons-Ruth,Alpern& Repacholi, 

1993; Sroufe et al,1993). Dan anak-anak dengan  kelekatan yang tidak beraturan (disorganized 

attachment) cenderung memiliki masalah perilaku pada semua level usia sekolah dan gangguan 

psikiatri pada usia 17 tahun (Carlson, 1998).  

Dalam kultur barat, anak-anak dengan kelekatan aman pada masa bayi cenderung lebih 

independent, empati, memiliki keterampilan sosial pada usia pra sekolah jika dibandingkan 

dengan anak-anak yang kelekatannya tidak aman (Kestenbaum, Farber &Sroufe, 1989; Sroufe, 

1993; Vaughn,Egeland,Sroufe & Waters, 1979). 

Sebagaimana disebutkan dalam teori kelekatan, kelekatan yang aman tampaknya akan 

berpengaruh terhadap keterampilan emosi, sosial dan kognitif (Van IJzendoorn & Sagi, 1997). 

Anak-anak dengan kelekatan yang aman secara alami lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi 

mandiri dan mengembangkan hubungan/relationship yang baik dengan orag lain. 

 


