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ArtiArti PentingPenting
UndangUndang--undang Sisdiknas no 20/2003 menyatakan bahwa undang Sisdiknas no 20/2003 menyatakan bahwa 
Pendidikan AUD merupakan proses pembinaan tumbuh Pendidikan AUD merupakan proses pembinaan tumbuh 
kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara 

l h d k fi ikl h d k fi ik i t l kt l (k itif di t l kt l (k itif dmenyeluruh pada aspek fisikmenyeluruh pada aspek fisik--intelektual (kognitif dan intelektual (kognitif dan 
bahasa)bahasa)--emosiemosi--serta sosial moral, agar dapat berkembang serta sosial moral, agar dapat berkembang 
optimaloptimal
KKehidupan manusia tidak mungkin bersih dari perbedaanehidupan manusia tidak mungkin bersih dari perbedaanKKehidupan manusia tidak mungkin bersih dari perbedaanehidupan manusia tidak mungkin bersih dari perbedaan
dengandengan orangorang lain,lain, baik antar individu maupun antar baik antar individu maupun antar 
kelompok sosialkelompok sosial
Modal anak untuk mengatasi perbedaanModal anak untuk mengatasi perbedaan individuindividu iniini adalahadalahModal anak untuk mengatasi perbedaan Modal anak untuk mengatasi perbedaan individuindividu iniini adalah adalah 
ketketeerampilan sosialrampilan sosial
Keterampilan sosial merupakan salah satu kemampuan Keterampilan sosial merupakan salah satu kemampuan 
yang harus dimiliki sejak dini agar individu tersebutyang harus dimiliki sejak dini agar individu tersebutyang harus dimiliki sejak dini agar individu tersebut yang harus dimiliki sejak dini agar individu tersebut 
mampu menghadapi problema hidup dalam kaitannya mampu menghadapi problema hidup dalam kaitannya 
sebagai makhluk sosial yang selalu terussebagai makhluk sosial yang selalu terus--menerus menerus 
berinteraksi.berinteraksi.



KeterampilanKeterampilan sosial inisosial ini tidaklahtidaklah terbentuk secara tibaterbentuk secara tiba--KeterampilanKeterampilan sosial ini sosial ini tidaklahtidaklah terbentuk secara tibaterbentuk secara tiba
tiba, namun merupakan imitasi dan pembiasaan dari tiba, namun merupakan imitasi dan pembiasaan dari 
lingkungan terdekat anaklingkungan terdekat anak
KeterampilanKeterampilan sosialsosial perluperlu dibiasakandibiasakan sejaksejak dinidini karenakarenaKeterampilanKeterampilan sosialsosial perluperlu dibiasakandibiasakan sejaksejak dinidini karenakarena
anakanak akanakan membawamembawa kebiasaannyakebiasaannya tersebuttersebut hinggahingga
dewasadewasa
HasilHasil penelitianpenelitian menunjukkanmenunjukkan masihmasih banyakbanyak anak TKanak TKasas pe e t ape e t a e u ju ae u ju a asas ba yaba ya a aa a
yang yang memilihmemilih caracara agresifagresif dalam penyelesaian konflikdalam penyelesaian konflik, , 
hasilhasil penelitianpenelitian lain lain menunjukkanmenunjukkan caracara tersebuttersebut akanakan
dibawadibawa hinggahingga dewasadewasa
PPemahaman pendidik TK dalam kajian keterampilan emahaman pendidik TK dalam kajian keterampilan 
sosial sangat minim dan beberapa bentuk program yang sosial sangat minim dan beberapa bentuk program yang 
ada dilakukan dengan tidak sadar atau terprogram ada dilakukan dengan tidak sadar atau terprogram 
d j ld j l ((P litiP liti P di PAUDP di PAUD))dengan jelasdengan jelas ((PenelitianPenelitian Pusdi PAUDPusdi PAUD))
PPendidik Taman Kanakendidik Taman Kanak--kanak belum terbiasa untuk kanak belum terbiasa untuk 
melakukan stimulasi keterampilan sosial yang melakukan stimulasi keterampilan sosial yang 
terprogram dan berkelanjutanterprogram dan berkelanjutanterprogram dan berkelanjutan.terprogram dan berkelanjutan.



HasilHasil PenelitianPenelitian PusdiPusdi PAUDPAUD
1.1. PPendidikendidik sebagiansebagian besarbesar sudahsudah mengimplementasikanmengimplementasikan sosocciaia

skillskill dalamdalam prosesproses kegiatankegiatan belajarbelajar didi TK, TK, namunnamun padapada hasilhasil
kualitatifkualitatif terlihatterlihat bahwabahwa sebagiansebagian besarbesar pendidikpendidik belumbelumkualitatifkualitatif, , terlihatterlihat bahwabahwa sebagiansebagian besarbesar pendidikpendidik belumbelum
memahamimemahami secarasecara bebetultul maknamakna sosoccialial life skilllife skill

22 UUsahasaha penanamanpenanaman sosoccialial life skilllife skill belumbelum terprogramterprogram dalamdalam2.2. UUsahasaha penanamanpenanaman sosoccialial life skilllife skill belumbelum terprogramterprogram dalamdalam
kegiatankegiatan yang yang direncanakandirencanakan, , melainkanmelainkan hanyahanya secarasecara implisiimplisi
disertakandisertakan padapada kegiatankegiatan--kegiatankegiatan lain lain 

3.3. KenyataanKenyataan iniini cukupcukup memprihatinkanmemprihatinkan, , karenakarena usahausaha
pendidikanpendidikan harusharus direncanakandirencanakan, , diprogradiprogrammkankan, , dandan
dilaksanakandilaksanakan secarasecara sadarsadar sistematiksistematik,, sehinggasehingga tujuantujuan yangyangdilaksanakandilaksanakan secarasecara sadarsadar sistematiksistematik, , sehinggasehingga tujuantujuan yang yang 
inginingin dicapaidicapai secarasecara eksplisiteksplisit dapatdapat dijadikandijadikan pedomanpedoman targettarget
yang yang jelasjelas



PenelitianPenelitian lain yang lain yang mendukungmendukung
Penelitian Lawhon dan Lawhon (2000) menunjukkan Penelitian Lawhon dan Lawhon (2000) menunjukkan 
bahwa anak yang  tidak memiliki teman bermain dan bahwa anak yang  tidak memiliki teman bermain dan 
tidak mengenal nilai persahabatan akan dapattidak mengenal nilai persahabatan akan dapattidak mengenal nilai persahabatan akan dapat tidak mengenal nilai persahabatan akan dapat 
menimbulkan perasaan di tolak dan mengalami menimbulkan perasaan di tolak dan mengalami 
ganggguan emosi dan sosialnyaganggguan emosi dan sosialnya
MelaluiMelalui penelitianpenelitian selamaselama 36 36 tahuntahun, Franz,          Mc. , Franz,          Mc. 
ClellandClelland, & Weinberger (1991) , & Weinberger (1991) membuktikanmembuktikan bahwabahwa
kehidupankehidupan sosialsosial orangorang dewasadewasa sangatsangat berhubunganberhubungankehidupankehidupan sosialsosial orangorang dewasadewasa sangatsangat berhubunganberhubungan
dengandengan pengasuhanpengasuhan didi masamasa kanakkanak--kanakkanak. . 
PembelajaranPembelajaran yang yang diterimaditerima sejaksejak usiausia dinidini melaluimelalui
l bl b didikdidik kk tt f ktiff ktif d ld llembagalembaga pendidikanpendidikan akanakan sangatsangat efektifefektif dalamdalam
mengembangkanmengembangkan standarstandar perilakuperilaku yang yang disampaikandisampaikan
berdasarberdasar padapada acuanacuan normanorma yang yang dianutdianut bersamabersama dandan
didukungdidukung dengandengan penguatanpenguatan--penguatanpenguatan daridari lingkunganlingkungan
sosialsosial ((BanduraBandura, 1986)., 1986).



Penelitian Roeser, Wolf, Strobel (2001) menjelaskan Penelitian Roeser, Wolf, Strobel (2001) menjelaskan 
perkembangan fungsiperkembangan fungsi--fungsi emosi dan sosial anakfungsi emosi dan sosial anakperkembangan fungsiperkembangan fungsi--fungsi emosi dan sosial anak fungsi emosi dan sosial anak 
banyak dipengaruhi oleh sistem sekolah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh sistem sekolah. Hal ini 
dikuatkan oleh pendapat  Kupperminc, Leadbeater, dikuatkan oleh pendapat  Kupperminc, Leadbeater, 
Bl tt (2001) t k b h h k l hBl tt (2001) t k b h h k l hBlatt (2001) mengatakan bahwa pengaruh sekolah Blatt (2001) mengatakan bahwa pengaruh sekolah 
tidak hanya pada kemampuan akademik dan prestasi tidak hanya pada kemampuan akademik dan prestasi 
saja, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan saja, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan j , p j g p g p p gj , p j g p g p p g
psikososial peserta didik itu sendiri. psikososial peserta didik itu sendiri. 
Penelitian  Gettinger (2001), kurikulum pada Penelitian  Gettinger (2001), kurikulum pada 
pendidikan usia dini harus merefleksikanpendidikan usia dini harus merefleksikanpendidikan usia dini harus merefleksikan pendidikan usia dini harus merefleksikan 
pemahaman pendidikan mengenai bagaimana anakpemahaman pendidikan mengenai bagaimana anak--
anak belajar, dan bagaimana memberikan anak belajar, dan bagaimana memberikan 
pengalaman belajar yang penuh makna untuk pengalaman belajar yang penuh makna untuk 
menstimulasi pertumbuhan fisik dan perkembangan menstimulasi pertumbuhan fisik dan perkembangan 
aspekaspek aspek psikologisnyaaspek psikologisnyaaspekaspek--aspek psikologisnyaaspek psikologisnya. . 



PengertianPengertian KeterampilanKeterampilan SosialSosial
Strategi yang digunakan ketika orang berusaha memulai Strategi yang digunakan ketika orang berusaha memulai 
ataupun mempertahankan suatu interaksi sosial ataupun mempertahankan suatu interaksi sosial 
(Curtis 1988)(Curtis 1988)(Curtis,1988)(Curtis,1988)
Keterampilan yang diperoleh individu melalui proses Keterampilan yang diperoleh individu melalui proses 
belajar yang digunakan dalam berhubungan dengan belajar yang digunakan dalam berhubungan dengan j y g g g gj y g g g g
lingkungannya dengan cara baik dan tepat (Kelly, dalam lingkungannya dengan cara baik dan tepat (Kelly, dalam 
Ramdhani, 1991) Ramdhani, 1991) 
Ross (dalam Brewer 2007) menggambarkanRoss (dalam Brewer 2007) menggambarkanRoss (dalam Brewer, 2007) menggambarkan Ross (dalam Brewer, 2007) menggambarkan 
keterampilan sosialketerampilan sosial sebagai kemampuan untuk menilai sebagai kemampuan untuk menilai 
apa yang sedang terjadi dalam suatu situasi sosial, apa yang sedang terjadi dalam suatu situasi sosial, 
keterampilan untuk memahami dan menginterpretasikan keterampilan untuk memahami dan menginterpretasikan 
secara tepat tindakan dan kebutuhan anaksecara tepat tindakan dan kebutuhan anak--anak dalam anak dalam 
kelompok pada saat mereka bermain; dan keterampilankelompok pada saat mereka bermain; dan keterampilankelompok pada saat mereka bermain; dan keterampilan kelompok pada saat mereka bermain; dan keterampilan 
untuk membayangkan beberapa kemungkinan alternatif untuk membayangkan beberapa kemungkinan alternatif 
tindakan dan memilih salah satu yang paling memadai.tindakan dan memilih salah satu yang paling memadai.



Dari beberapa batasan yang dikemukakan Dari beberapa batasan yang dikemukakan 
diatasdiatas, dapat disimpulkan bahwa , dapat disimpulkan bahwa 
ketrampilan sosial adalah keterampilan ketrampilan sosial adalah keterampilan 
atau strategi yang digunakan untuk atau strategi yang digunakan untuk 
memulai ataupun mempertahankan suatu memulai ataupun mempertahankan suatu 
hubungan yang positif dalam interaksi hubungan yang positif dalam interaksi 
sosial, yang diperoleh melalui proses sosial, yang diperoleh melalui proses 
belajar dan bertujuan untuk mendapatkan belajar dan bertujuan untuk mendapatkan 
hadiah atau penguathadiah atau penguat dalam hubungan dalam hubungan 
interpersonal yang dilakukan. interpersonal yang dilakukan. 



AspekAspek aspekaspek Social Life SkillSocial Life Skillpp pp
EmpatiEmpati;;
aa penuhpenuh pengertianpengertiana.a. penuhpenuh pengertianpengertian
b.b. tenggangtenggang rasarasa
c.c. kepeduliankepedulian padapada sesamasesamac.c. kepeduliankepedulian padapada sesamasesama
AfiliasiAfiliasi dandan resolusiresolusi konflikkonflik;;
a.a. komunikasikomunikasi duadua arah/arah/ hubunganhubungan antarantar pribadipribadi
b.b. kerjasamakerjasama
c.c. penyelesaianpenyelesaian konflikkonflik
M b kM b k k bik bi itifitifMengembangkanMengembangkan kebiasaankebiasaan positifpositif;;
a.a. tatatata krama/kesopanankrama/kesopanan
bb kemandiriankemandirianb.b. kemandiriankemandirian
c.c. tanggungtanggung jawabjawab socialsocial


