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Pembelajaran dan Pembiasaan  Aspek (Keterampilan) Sosial 

Peserta Didik di Institusi Prasekolah 

(Rita Eka Izzaty) 

 

A. Apakah Keterampilan Sosial Itu? 

Keterampilan seseorang untuk mempertahankan tujuan pribadi yang hendak dicapai dengan 

hubungan baik dengan orang lain dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Keterampilan 

sosial meliputi ; 

1. Empati; penuh pengertian, tenggang rasa, dan kepedulian pada sesama 

2. Afiliasi dan resolusi konflik; komunikasi dua arah/ hubungan antar pribadi, kerjasama, dan 

penyelesaian konflik 

        3.   Mengembangkan kebiasaan positif; tata krama/kesopanan, kemandirian, tanggung jawab 

sosial 

 

B. Mengapa keterampilan sosial `menjadi hal penting untuk didikkan dari 

sejak kecil? 

Pada masa prasekolah, hubungan teman sebaya merupakan sarana penting anak untuk dapat 

belajar bersosialisasi. Dengan bermain, anak-anak akan mendapatkan hiburan dan latihan kemampuan 

interpersonal dalam berbagai kondisi. Interaksi pada anak prasekolah juga menjadi wadah anak untuk 

belajar bernegosiasi, kompromis, dan bekerjasama. Di dalam interaksi itu pula mereka  dapat bermain 

fantasi yang dapat menstimulasi imajinasi, mengekplorasi dan akhirnya dapat memahami berbagai 

macam peran, aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, serta rutinitas sosial. 

Sebaliknya, bagi anak-anak yang terlambat dalam menguasai keterampilan sosial, yang 

memasuki sekolah formal yang kompetensi sosialnya rendah dan perilaku sosial yang teratur rendah, 

secara signifikan terbukti mengalami kesulitan penyesuaian di sekolah, dan ini diyakini dapat terus 
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berlangsung ke masa dewasa dan berkontribusi pada masalah yang berkenaan dengan emosi, seperti : 

kecemasan, depresi, perilaku antisosial seperti penyalagunaan obat dan deliquency (Parker, dkk., 1995). 

 

C. Apa Arti Penting Pendidikan Prasekolah bagi Pembelajaran 

Keterampilan Sosial? 

Melalui penelitian selama 36 tahun, Franz dan Mc.Clelland (1991) membuktikan bahwa 

kehidupan sosial orang dewasa sangat berhubungan dengan pengasuhan di masa kanak-kanak. 

Pembelajaran yang diterima sejak usia dini melalui lembaga pendidikan akan sangat efektif dalam 

mengembangkan standar perilaku yang disampaikan berdasar pada acuan norma yang dianut bersama 

dan didukung dengan penguatan-penguatan dari lingkungan  sosial   (Bandura, 1986).  

 

D. Prinsip utama pembelajaran seperti apa yang penting di pegang dlm pendidikan 

prasekolah? 

1. Pembelajaran merupakan penyiapan suatu kondisi agar terjadinya suasana belajar yang 
menyenangkan dan jauh dari rasa keterpaksaan baik dari pendidik maupun peserta  didik. 

2. Pada proses pembelajaran hendaknya tercipta suasana komunikatif dan interaktif antara 
pendidik dan anak.  

3. Bahan pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan konteks anak-anak dan lingkungannya.  
4. Untuk memahamkan “anak” akan suatu konsep (pelajaran) harus diberi dengan contoh-contoh 

nyata (baik langsung maupun media) dengan pembiasaan dan pelatihan yang berulang-ulang 
sesuai dengan karakteristik khas anak.  
 

E. Modal apa yang harus dimiliki pendidik? 

Pemahaman akan dunia anak seutuhnya; bagaimana karakteristik anak, berbagai kebutuhan 
tumbuh kembang yang harus dipenuhi, serta cara pendekatan yang cocok sesuai dengan 
tahapan dan kebutuhan perkembangan anak tersebut. 

 

F. Metode atau model pembelajaran seperti apa yang cocok untuk pembelajaran dan 
pembiasaan berbagai keterampilan Sosial pada Institusi Prasekolah? 
 
1. Model 1 : Model Pembelajaran kooperatif 

 

 

 

a. Model ini bertujuan agar pendidik dapat menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran 
dan dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri ( Halpern, 2005).  

b. Pada model ini, anak-anak yang berbeda kemampuannya dikelompokkan menjadi tim 
kecil untuk mengerjakan proyek-proyek kecil tapi menuju satu tema  

c. Adapun beberapa bentuk dari model ini adalah  

– Diskusi berpasangan untuk bertukar fikiran. 

– Mengumpulkan informasi yang banyak dalam waktu singkat dengan membagi kelompok-
kelompok siswa. 
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2. Model Kognitif Sosial 

 

 

 

 

 

 

Hal yang perlu diingat, model pembelajaran apapun yang dipakai, hendaknya memuat 

komponen : 

1. Instruksi dan modeling (instruction and modelling) 

a. Instruksi, model, dan rasionalisasi diberikan untuk mengilustrasikan strategi untuk 

mencapai kemampuan sosial yang ditargetkan dengan memberi contoh-contoh perilaku, 

selanjutnya mendemonstrasikan akibat-akibat positif yang akan didapatkan anak ketika 

berinteraksi 

b. Pada level prasekolah, presentasi dari kemampuan sosial yang menjadi target melibatkan 

modeling melalui tokoh-tokoh di dalam cerita, video, boneka tangan, dengan instruksi yang 

interaktif Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan/pemahaman tentang 

kemampuan yang dituju, nama kemampuan tsb, dan memahami aturan-aturan yang 

berkenaan dengan skill tsb. 

c. Dengan memberikan contoh2 perilaku yang variatif seperti bagaimana bergantian, berbagi 

bahan dan permainan, menolong anak2 dengan berbagai macam cara agar dapat 

bekerjasama dapat membantu anak-anak menganalogikan konteks tsb dalam berbagai 

variasi situasi sosial yang dihadapinya. 

 

2. Kesempatan mempraktekkan yang beragam (multiple practices opportunities) 

a. Belajar menguasai kemampuan sosial tertentu membutuhkan berbagai kesempatan bagi 

anak utk mempraktekkan kemampuan tsb dengan dukungan dan bimbingan. Kesempatan 

dpat diberikan kepada anak melalui program kegiatan belajar yang terstruktur seperti 

permainan sosio-drama. Serta dapat juga memberikan kesempatan dalam situasi yang 

naturalistik ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya 

Tujuan dari model ini adalah meningkatkan keterampilan sosial anak melalui pembelajaran 

strategi kognitif sosial yang efektif  dengan memberikan kesempatan pada anak-anak 

untuk mempraktekkan perilaku sosial dalam berbagai macam konteks sosial. Pada setiap 

sesi belajar, ada tiga keterampilan sosial yang diperkenalkan (dengan menggunakan 

penjelasan, pendapat anak, dan ekspresi non verbal yang ditampilkan ketika keterampilan 

sosial muncul). 
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b. Pada bagian ini diharapkan pula orangtua dan pendidik secara bertahap mengurangi  

dorongan kepada anak untuk mencoba skill tersebut, dalam hal ini diharapkan kemampuan 

tersebut dapat tumbuh secara spontan 

 

3. Umpan balik terhadap performansi (feedback performance) 

a. Memberikan umpan balik terhadap apa yang telah dilakukaan anak merupakan hal yang 

penting dilakukan. Ketika anak melakukan perilaku yang merujuk pada kemampuan sosial, 

guru memberikan penguatan terhadap perilaku tertentu 

b. Selain itu juga bagian ini untuk meningkatkan sensivitas dan responsif terhadap umpan 

balik yang diterimanya, terutama dari teman sebayanya. Ketika berinteraksi dengan teman 

sebayanya, guru secara berproses mengurangi umpan balik terhadap anak, untuk 

memberikan kesempatan anak merasakan perasaan aslinya dan perasaan teman-

temannya. Dengan mendorong kesadaran dan pengawasan akan apa yang dilakukannya, 

harapannya dapat mendorong rasa empati anak 

 

G. Beberapa alternatif strategi pendidik untuk meningkatkan perkembangan 
sosio-emosional  anak-anak prasekolah, yaitu : 

 
a. Memberikan waktu untuk menghargai orang lain 

b. Menyediakan waktu untuk mengekspresikan perasaan 

c. Adanya kegiatan yang mendorong kasih sayang 

d. Mengajarkan teknik pengelolaan emosi yang tepat 

Pendekatan Pemecahan Masalah Sosial : empati, negosiasi, komunikasi, kompromi 

a. Menyediakan kesempatan bagi anak untuk menggunakan perspektif orang lain. 

b. Mendukung sederetan interaksi dengan kelompok sebaya serta orang dewasa.  

c. Merencanakan berbagai pengalaman bermain, termasuk pengalaman sendiri dan pengalaman 

kelompok.  

d. Memfasilitasi interaksi sosial di dalam bermain.  

e. Mendorong otonomi dan inisiatif perkembangan anak. 

f. Mengenali bahwa anak-anak mengembangkan rasa sendiri dari interaksinya dengan orang lain. 
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g. Memberikan input yang realistis dan jujur kepada anak-anak untuk membantu mereka 

mengembangkan harga diri yang realistis dan seimbang. 

h. Membantu anak-anak dalam usahanya untuk mengembangkan kontrol internal. 

i. Mengenali nilai sahabat bagi anak-anak kecil.  

j. Mengamati pola-pola interaksi diantara anak-anak, dengan tujuan mendukung interaksi positif 

dan membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan dalam memasuki dan mempertahankan 

interaksi. 

k. Menyediakan metode perilaku prososial atau menolong orang lain dengan sukarela. 

l. Mendemonstrasikan strategi-strategi untuk mengelola agresi.  

m. Mendorong negosiasi diantara teman sebaya. 

n. Mengenali dan menghargai emosi anak. 

o. Mengenalkan dan memberikan kesempatan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan 

dalam mengeksplorasi sesuatu. 

 


