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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah merupakan salah satu tempat bagi peserta didik untuk menuntut ilmu 

selain di rumah dan lingkungan yang juga dapat memberikan ilmu kepada anak. 

Sebagai tempat pendidikan yang formal, sekolah diwajibkan untuk menunjang 

fasilitas bagi siswa. Untuk menunjang fasilitas tersebut, sekolah dapat bekerja 

sama dengan orangtua, guru, dan siswa itu sendiri dalam mewujudkan kondisi 

lingkungan yang nyaman bagi siswa. Pada dasarnya, sekolah bukan hanya tempat 

untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk mencari teman, dari berteman itulah maka 

bisa disebut dengan hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi yang 

dilakukan oleh individu dengan orang disekitarnya yang memiliki pengaruh 

terhadap kehidupan individu sendiri (Ali dan Asrori, 2011:85). Hubungan sosial 

sendiri dapat saling mempengaruhi dan dapat menumbuhkan kesadaran pada 

manusia untuk saling tolong menolong dengan yang lainnya.  

Hubungan antar manusia sangat dibutuhkan karena manusia adalah makhluk 

sosial. Perkembangan sosial dimulai sejak dini dan berkembang ketika individu 

bertambah dewasa, dari perkembangan sosial itulah maka hubungan sosial 

seseorang berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan sosial 

merupakan proses belajar individu dengan memberikan kesempatan pada diri 

sendiri untuk berinteraksi dengan banyak orang (Wahyudin, 2011:42). 

Menurut Sunarto dan Hartono (2006:126) setiap orang memiliki cara 

tersendiri dalam bersikap dan berperilaku agar diterima oleh orang lain yang 
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disebut dengan penyesuaian sosial, salah satunya adalah komunikasi yang 

memiliki pengaruh dalam sosialisasi. Komunikasi merupakan hal yang harus 

dikuasai oleh anak karena komunikasi dapat mempengaruhi anak ketika 

berinterkasi dengan orang lain. Namun dalam hal ini, ada hal yang dapat membuat 

anak tidak dapat berkomunikasi dengan baik terhadap teman sebayanya atau 

orang lain karena anak tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, ingin 

menang sendiri, atau pun pemilih ketika berteman (Wahyudin, 2011:45). 

Perkembangan sosial dalam hubungan sosial dapat diartikan sebagai proses 

belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, moral, dan tradisi 

dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial pada hubungan 

sosial anak dipengaruhi oleh perlakuan orang tua terhadap anak, dimana anak 

harus belajar menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini dapat 

diperoleh dengan memberi kesempatan pada anak untuk bergaul dengan orang 

lain seperti teman sebayanya atau orang lain disekitarnya. Karena, melalui 

pergaulan atau hubungan sosial, anak dapat mengembangkan bentuk-bentuk 

tingkah laku sosial. perkembangan sosial pada anak dapat dilihat melalui minat 

anak terhadap teman sebayanya dan meningkatnya keinginan agar dapat diterima 

dalam kelompok (Nurihsan, 2011: 36-37). 

Bersosialisasi, selain dilakukan di rumah juga dilakukan di sekolah dengan 

teman sebayanya. Akan tetapi, sekolah bisa menjadi tempat yang membuat anak 

tidak nyaman karena anak kurang bisa dalam bersosialisasi atau tidak diterima 

oleh teman disekitarnya. Beberapa hal dapat dilihat pada anak dalam bersosialisasi 

yang kurang seperti yang awalnya diterima menjadi tidak diterima, memisahkan 

diri dari teman-temannya atau menyendiri, dan saling mengucilkan ketika teman 
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menjadi beberapa kelompok atau geng. Selain itu, faktor yang membuat anak 

kurang dalam bersosialisasi bisa dipengaruhi oleh sikap dalam keluarga, 

pengalaman, dan pendidikan pada anak yang dirasa kurang. 

Menurut Wahyudin (2011:68) sosiometri merupakan teknik yang dapat 

mengetahui kedudukan anak dalam hubungan sosial dengan teman sebayanya, 

seperti: (1) anak yang populer atau banyak disenangi oleh teman-temannya. (2) 

anak yang terisolir atau anak yang tidak dipilih atau disenangi oleh teman-

temannya. (3) anak yang berkelompok antara 2-3 orang anak. Teknik 

pengumpulan data ini dapat menelaah perasaan anak terhadap anak lain dengan 

pernyataan dengan pilihan suka atau tidak suka. Selain itu dengan menggunakan 

sosiometri, guru dapat memperbaiki hubungan sosial antar murid, dapat meneliti 

masalah sosial yang dihadapi anak, dan dapat meneliti kemampuan anak dalam 

memimpin kelompok tertentu. 

Melihat dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiometri 

merupakan pengumpulan data mengenai pilihan, komunikasi, dan pola interkasi 

antar-individu dalam kelompok. Sosiometri merupakan sarana untuk pengukuran 

pilihan sosial dan sosiometri ini memiliki peranan penting dalam pengukuran 

hubungan sosial. 

Hubungan sosial yang terjadi di kelas 3 merupakan hubungan sosial yang 

ingin diteliti oleh peneliti karena kelas 3 merupakan usia dimana anak seharusnya 

telah mampu dalam menyikapi tidak membeda-bedakan teman dalam 

bersosialisasi. Pada penelitian di SD Muhammadiyah 4 Batu peneliti memilih 

kelas 3 sebagai sampel penelitian. SD Muhammadiyah 4 Batu adalah sekolah 

dasar yang banyak diminati oleh orang tua untuk anak mereka dalam mengenyang 
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pendidikan, selain itu SD Muhammadiyah 4 Batu menerapkan ilmu agama untuk 

siswa agar menjadi siswa yang memiliki budi pekerti yang baik, bertanggung 

jawab terhadap diri sendiri, menghormati, menjalin hubungan sosial yang baik 

dengan teman dan orang lain, serta saling menghargai, sehingga judul peneliti 

yang diangkat untuk membahas hubungan sosial anak adalah “Penggunaan 

Sosiometri untuk Menggambarkan Hubungan Sosial Anak Usia Sekolah Dasar 

dengan Teman Sebaya pada Kelas 3 di SD Muhammadiyah 4 Batu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a.  Bagaimana hubungan sosial anak dengan teman sebayanya pada kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 4 Batu? 

b.  Bagaimana dampak hubungan sosial anak kelas 3 di SD Muhammadiyah 4 

Batu dengan teman sebayanya? 

1.3 Tujuan Penelitan 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Untuk mendeskripsikan hubungan sosial anak dengan teman sebayanya pada 

kelas 3 di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

b. Untuk mengetahui dampak hubungan sosial anak pada kelas 3 di SD 

Muhammadiyah 4 Batu dengan teman sebayanya. 

1.4 Manfaat Penelitan 

a. Manfaat Teoritis 

i. Memberikan masukan kepada guru secara konkrit mengenai hubungan 

sosial anak di sekolah. 
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ii. Agar guru mampu menciptakan suasana hubungan sosial anak di sekolah 

secara baik. 

b. Manfaat Praktis 

i. Bagi Siswa, dengan mengetahui hubungan sosial dengan teman sebaya 

yang baik, tidak melakukan tindakan yang mengucilkan teman yang 

kurang diterima dan menerima kembali atau mengajak teman yang kurang 

dalam bersosialisasi. 

ii. Bagi Guru, sebagai pedoman dasar dalam memberikan arahan dan 

perkembangan sosial dan hubungan sosial siswa. 

iii. Bagi Peneliti, dapat dijadikan pedoman yang berkaitan dengan 

perkembangan dan hubungan sosial anak. 

1.5 Batasan Penelitan 

Penelitian dilakukan di SD Muhammdiyah 4 Batu pada kelas 3, sekolah 

merupakan sekolah yang cukup memiliki banyak siswa dan menjadi subjek 

penelitian. Peneliti mengambil subjek penelitian kelas 3 mengingat jumlah siswa 

di SD Muhammadiyah 4 Batu yang cukup banyak dan karena kelas 3 adalah akhir 

dari kelas rendah dimana anak tekah dapat membedakan dengan baik mana 

perilaku yang baik dan tidak baik, selain itu hanya pada kelas 3 peneliti 

memfokuskan hubungan sosial dengan teman sebaya yang dilakukan oleh siswa. 

1.6. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman definisi, penulis menuliskan definisi 

operasional untuk menyamakan pemahaman antara pembacadan maksud peneliti. 

Definisi istilah pada penelitian tersebut adalah: 
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a. Hubungan sosial adalah cara individu berinteraksi terhadap oramg 

disekitarnya dan bagaimana hubungan itu berpengaruh terhadap kehidupan 

dirinya (Ali dan Asrori, 2011:85). 

b. Perkembangan sosial adalah proses belajar menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang berkesempatan memberikan pengalam berinteraksi dengan 

banyak orang dan perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan 

tuntutan sosial (Nurihsan, 2011:36). 

c. Sosiometri adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui kedudukan 

anak dalam hubungan sosial dengan teman sebayanya (Wahyudin, 2011:68). 

 


