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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut 

hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok. Tanpa adanya interkasi sosial maka tidak akan mungkin ada 

kehidupan bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Baharuddin (2012 : 17) Interaksi 

sosial diartikan sebagai “ hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan 

orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok 

manusia.” Sumber Informasi tersebut dapat terbagi dua, yaitu Ciri Fisik dan 

Penampilan. Ciri Fisik, adalah segala sesuatu yang dimiliki seorang individu sejak 

lahir yang meliputi jenis kelamin, usia, dan ras. Penampilan di sini dapat meliputi 

daya tarik fisik, bentuk tubuh, penampilan berbusana, dan wacana. Bentuk 

interaksi sosial juga bermacam-macam dan memiliki dampak positif dan negatif.     

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang memiliki sifat positif memiliki makna 

mendukung seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun 

bentuk-bentuk Interaksi Sosial  di bagi menjadi 2 yaitu Asosiatif dan Disosiatif. 

Muin (2013 : 60) menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, yang 

pertama asosiatif diartikan sebagai proses asosiatif/bersekutu (processes of 

association) dan proses disosiatif/memisahkan (processes of dissociation). Proses 

interaksi sosial asosiatif adalah proses menuju terbentuknya  interaksi sosial. 

proses interaksi sosial disosiatif adalah proses oposisi (oppositional process) yang 

berarti berjuang melawan seorang ataupun sekelompok orang untuk meraih tujuan 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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tertentu. Selain itu untuk melakukan  interaksi sosial memerlukan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi.  

Suatu interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat 

yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Seperti yang dijelaskan menurut 

Soekanto ( 2013 : 59) mengemukakan bahwa : 

1. Kontak sosial  

Kontak sosial merupakan suatu hubungan tanpa harus menyentuhnya, seperti 

misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan. Kontak sosial 

dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut :  

a) Antara orang perorangan Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil 

mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian 

terjadi melalui komunikasi, yaitu suatu proses dimana anggota 

masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai 

masyarakat di mana dia menjadi anggota.  

b) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau 

sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang 

merasakna bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-

norma masyarakat. 

 c) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 

Umpamanya adalah dua partai politik yang bekerja sama untuk 

mengalahkan partai politik lainnya.  
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2.  Komunikasi 

Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain 

(yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap) perasaan-perasaan 

apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan 

kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. 

Kontak sosial dan komunikasi dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu 

antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok 

manusia atau sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok 

manusia lainnya. Komunikasi yang di maksud antar orang perorangan adalah 

hanya terbatas pada 2 orang yang saling melakukan interaksi tanpa adanya pihak 

lain yang terlibat, contohnya antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan 

sebagainya. Komunikasi antara perorangan dengan kelompok hubungan interaksi 

yang melibatkan 1 orang dengan sebuah kelompok, salah satu contohnya adalah 

kerja sama yang di lakukan kelompok belajar untuk saling berdiskusi dalam 

kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk kelompok dengan kelompok yang 

berarti melibatkan sebuah lingkup interaksi lebih luas, contohnya adalah 

kelompok siswa dengan budaya daerah yang sama akan berinteraksi dengan 

kelompok daerah yang berbeda.       

B. Anak Lamban Belajar ( Slow Learner ) 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang 

berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan gangguan fisik, 

emosi atau mental. Anak yang tergolong memiliki hambatan lamban belajar (slow 
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learner) dikategorikan sebagai anak dengan tingkat penguasaan materi yang 

rendah. dalam beberapa hal mereka mengalami hambatan atau keterlambatan 

berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi, sehingga memerlukan pelayanan 

pendidikan secara khusus. Sangeeta (2011:61) mengemukakan bahwa “anak slow 

learner juga memiliki karakteristik kurang konsentrasi, kurang bertahan dalam 

berpikir abstrak. Hal itu berakibat kesulitan untuk mencapai hasil belajar sesuai 

dengan capaian kelompok usia sebaya”. Kecenderungan terhadap respon lamban 

dalam hal akademis, merupakan karakteristik yang paling mudah terlihat pada 

anak Slow learner.   

Kemampuan berpikir abstrak dari siswa slow learner lebih rendah 

dibandingkan dengan anak pada umumnya. Menurut Wijaya (2010:12), anak slow 

learner adalah anak yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas 

waktu yang di tentukan. Anak slow learner memiliki karakterisitik umum yang 

dibagi dalam beberapa ciri khusus, seperti yang dijelaskan oleh Magunsong 

(2011) meliputi 6 ciri-ciri umum, di antara lain:  

a) Secara fisik 

b) Kesulitan belajar secara fisik yang dapat dilihat dari intensitas 

pendengaran, penglihatan, pembicaraan, vitamin dan gizi pada 

waktu bayi. 

c) Perkembangan mental 

d) Kelemahan perkembangan mental, perkembangan fisik yang berupa 

luka sebelum dan sesudah kelahiran dan hilangnya kesempatan 

menerima tugas-tugas perkembangan dalam hidupnya. 

e) Perkembangan Intelek 

f) Tingkat IQ anak lamban belajar yang berkisar antara 50-69 sulit 

untuk dikembangkan. 
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g) Sosial  

h) Kondisi ekonomi yang lemah dan kurangnya pendidikan dari orang 

tua mempengaruhi kemajuan siswa. 

i) Perkembangan kepribadian 

j) Gejala emosional dan ketidakmampuan anak dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sekitar. 

k) Proses belajar yang dilakukan 

l) Kecendurungan lamban belajar, reaksi terhadap lingkungan sekitar 

dan tidak mampu menggunakan cara-cara tertentu dalam belajar.   

 

Tidak seperti anak berkebutuhan khusus yang lain, anak slow learner tidak 

mudah dikenali/diidentifikasi. Secara fisik, mereka tidak jauh berbeda dengan 

anak-anak yang lain pada umumnya, hanya saja mereka tampak lebih lamban 

dalam berpikir, bereaksi terhadap rangsangan dan juga menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang baru, tetapi masih lebih baik dibandingkan dengan anak yang 

mengalami perkembangan mental. Beberapa masalah yang dihadapi anak slow 

learner menurut Nani Triani dan Amir (2013: 13) Sebagai berikut : 

1. Anak mengalami perasaan minder terhadap teman-temannya karena 

kemampuan belajarnya lamban jika dibandingkan teman-teman sebayanya.  

2. Anak cenderung bersikap pemalu, menarik diri dari lingkungan sosialnya.  

3. Lamban menerima informasi karena keterbatasan dalam berbahasa reseptif 

atau menerima dan ekspresif atau mengungkapkan.  

4. Hasil prestasi belajar yang kurang optimal sehingga dapat membuat anak 

menjadi stress karena ketidak mampuannya mencapai apa yang 

diharapkan.  

5. Karena ketidakmampuannya mengikuti pelajaran di kelas, hal tersebut 

dapat membuat anak tinggal kelas.  
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6. Mendapat label yang kurang baik dari teman-temannya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, anak slow learner memiliki berbagai masalah 

yang timbul dikarenakan mereka membutuhkan waktu belajar yang lebih lama 

dibanding teman sebayanya. Dari sisi perilaku, anak-anak slow learner cenderung 

pendiam dan pemalu, mereka juga kesulitan untuk berteman. Anak slow learner 

ini juga cenderung kurang percaya diri. Anak juga lamban dalam menerima 

informasi karena keterbatasan dalam menerima dan mengungkapkan.        

C. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

      Anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran kongkret-

operasional, yaitu masa dimana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek 

yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Menurut 

Piaget ( 2009:104) operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-

konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi kongkret adalah aktifitas mental 

yang difokuskan pada objek-objek dan peristiwa-peristiwa nyata atau kongkrit 

dapat di ukur. Anak-anak pada masa operasional kongkret (masa sekolah SD) 

telah mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak untuk berhubungan 

dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. 

Kemampuan anak dalam mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik masing-masing dalam tahap 

perkembangannya. Menurut Indra (2010:4) sesuai dengan tingkatan 

pendidikannya, karakteristik anak SD dibedakan menjadi 2, yaitu karakteristik 

anak SD kelas rendah (kelas 1-3 SD) dan kelas tinggi (kelas4-6 SD). 

1) Karakteristik anak usia SD kelas rendah Beberapa sifat khas anak-anak 

pada masa ini antara lain : Adanya korelasi positif yang tinggi antara 
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keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dan prestasi sekolah. Adanya 

sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan 

yang tradisional. Ada kecenderungan memuji sendiri. Suka 

membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain, kalau hal itu 

dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. Kalau tidak 

dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak 

penting. 

2) Karakteristik anak usia SD kelas tinggi Beberapa sifat khas anak-anak 

pada masa ini adalah sebagai berikut : Adanya minat terhadap 

kehidupan praktis sehari-hari yang konkrit, hal ini menimbulkan adanya 

kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang 

praktis. Sangat realistik, ingin tahu dan ingin belajar.  

Berdasarkan uraian di atas, siswa sekolah dasar berada pada periode operasi 

konkret, pada tahap ini anak mengembangkan pemikiran logis, masih sangat 

terikat pada fakta-fakta perseptual, artinya anak mampu berfikir logis, tetapi 

masih terbatas pada obyek-obyek konkret, dan mampu melakukan konservasi. 

D.   Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016) dengan judul Analisis respon dan 

interaksi sosial siswa slow learner terhadap proses pembelajaran kelas 4 di SDN 

Sumbersari 1 Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 

bagaimana respon dan interaksi sosial anak slow learner terhadap proses 

pembelajaran di kelas 4 SDN Sumbersari 1 Malang. Selain itu peneltian yang 

dilakukan oleh Astuti (2014)  dengan judul Penyesuaian sosial siswa reguler 

dengan adanya anak berkebutuhan khusus di SD Inklusi gugus 4 Sumbersari 

Malang  yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penyesuaian pola 

interaksi sosial siswa reguler dengan diterapkannya kelas inklusi dan adanya anak 
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berkebutuhan khusus di dalam setiap kegiatan-kegiatan di sekolah.berikut tabel 

persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang relevan : 

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 

 

Nama 

Peneliti 

 

 

Judul Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

Firmawati 

Rahayu 

(2016) 

Analisis respon dan 

interaksi sosial siswa 

slow learner 

terhadap proses 

pembelajaran kelas 4 

di SDN Sumbersari 

1 Malang 

Fokus penelitian 

tentang interaksi 

sosial siswa reguler 

dengan anak 

berkebutuhan 

khusus (Abk) yang 

termasuk dalam 

kategori Anak Slow 

Learner  

1) Penelitian ini 

berfokus pada 

respon terhadap 
proses pembelajaran, 

sedangkan pada 

penelitian saya 
berfokus pada 

bentuk-bentuk 

interaksi sosial 
antara siswa reguler 

dan no reguler (Slow 

Learner) 

2) Tempat penelitian 
berbeda 

 

Rina Budi 
Astuti 

(2014)  

Penyesuaian sosial 
siswa reguler dengan 

adanya anak 

berkebutuhan khusus 

di SD Inklusi gugus 4 
Sumbersari Malang   

Fokus penelitian 

tentang interaksi 

sosial siswa reguler 

dengan anak 

berkebutuhan 

khusus (Abk) yang 

termasuk dalam 

kategori Anak Slow 

Learner  

1) Penelitian ini 
menjelaskan tentang 

penyesuaian kelas 

sosial dan kelas 

inklusi, sedangkan 
pada penelitian saya 

hanya berfokus pada 

bentuk-bentuk 
interaksi sosial 

antara siswa reguler 

dan no reguler (Slow 
Learner) 

2) Tempat penelitian 

beda 
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E.   Kerangka Pikir 

  

E.  

F.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Pikir 2.1 

Kemampuan sosial siswa di sekolah 

dasar akan berkembang seiring 

dengan pola hubungan antara 

sesama siswa maupun warga 

sekolah lainnya dalam bentuk 

interaksi sosial 

Di SDN Sumbersari 2 Malang, 

hubungan yang terjadi antara siswa 

reguler  dengan siswa slow learner 

dalam berinteraksi sosial berbeda-

beda, ada yang normal, ada juga yang 

memiliki hambatan tertentu   

1. Bagaimana interaksi antara siswa 

reguler dan siswa ABK (slow 

learner) ? 

2. Bagaimana hambatan interaksi antara 

siswa reguler dan siswa ABK (slow 

learner) ? 

3. Apa saja upaya mengatasi hambatan 

interaksi antara siswa reguler dan 

siswa ABK (slow learner) ? 

 

Analisis Interaksi Sosial Siswa Slow 

Learner dengan siswa reguler di 

SDN Sumbersari 2 Malang  

Mendeskripsikan bentuk Interaksi sosial yang 

terjadi antara siswa reguler dan siswa slow 

learner, hambatan-hambatan yang mempengaruhi 

dan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang 

dimiliki siswa slow learner 

 


