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ABSTRAK 

Sosialisasi pada anak dengan cara bermain juga untuk meningkatkan 

kemampuan perkembangan pada anak karena pada anak usia dini menjadi 

awal dari semua perkembangan kemampuan terutama pada anak-anak yang 

akan masuk usia tahap awal mengenal sekolah pada Kelompok Bermain di 

Maranatha. Tujuan dalam bersosialisasi yang diterapkan pada anak antara 

lain, memberikan keterampilan kepada seorang anak untuk dapat hidup dan 

bermasyarakat, memberikan kemampuan dan pengembangan seseorang 

dalam berkomunikasi secara efektif, mengembangkan fungsi-fungsi organic 

seseorang melalui intropeksi yang tepat serta menanamkan nilai-nilai dan 

kepercayaan kepada anak antara orang tua, teman sebaya dan lingkungan 

sekitar tempat tinggal. 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang pola 

sosialisasi lembaga pendidikan kelompok bermain Maranatha KM.12 Kota 

Tanjungpinang. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada sosialisasi dan pola sosialisasi. 

Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebanyak 6 

orang,  setelah data yang terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisa 

dengan teknik analisis  data deskriptif kualitatif. 

Kesimpulan di penelitian ini adalah sosialisasi yang diberikan pada 

anak yang baru mengenal dunia pendidikan pada Kelompok Bermain di 

Maranatha dapat diterapkan kepada guru sebagai tenaga pendidik yang 

memberikan pendidikan kepada anak dengan cara pendekatan dan mengenal 

karakter anak sehingga anak mampu beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya baik dengan teman sebayanya, guru dan orang-orang yang ada di 

lingkungan sekitarnya dan anak-anak juga mampu untuk belajar dan bermain 

pada Kelompok Bermain di Maranatha. 

Kata kunci: Sosialisasi, Pola Sosialisai 
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ABSTRACK 

 Socialization in children by playing also to improve the ability of 

development in children because in early childhood to be the beginning of all 

development capabilities, especially in children who will enter the early stage of 

knowing the school in the group playing in Maranatha. The purpose of socializing 

is applied to children, among others, to provide skills to a child to be able to live 

and socialize, providing ability and development of a person in communicating 

effectively, developing one's organic functions through appropriate introspection 

and instill values and beliefs to children Between parents, peers and 

neighborhoods. 

 The purpose of this study is to describe the pattern of socialization of 

educational institutions Maranatha KM.12 play group Tanjungpinang City. The 

discussion in this thesis uses qualitative descriptive technique with reference to 

socialization and socialization pattern. As for the informants in this study as many 

as 6 people, after the data collected then the data in this study was analyzed by 

qualitative descriptive data analysis techniques. 

Conclusion in this research is socialization pattern as educational institution 

of play group Maranatha Tanjungpinang City that need input and supervision 

approach in children new to education world received by educator in play group 

or from parents at home. Because a child who is new to education requires an 

extra approach in order to receive it well. 

Keywords: Socialization, Socialist Pattern 

   

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

 

Sosialisasi merupakan pola belajar dalam proses individu mempelajari 

bagaimana caranya bertingkah laku yang benar, kebiasaan serta pola-pola 

kebudayaan lainnya serta memberikan keterampilan-keterampilan sosial 

seperti halnya cara berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan dan 

sebagainya. Pada umumnya tanpa disadari sosialisasi yang dipelajari oleh 

anak yang  diajarkan oleh orangtuanya dan pengajarnya baik itu dirumah 

maupun dilingkungan Kelompok Bermain  Maranatah KM.12. 

Sosialisasi pada anak dengan cara bermain juga untuk meningkatkan 

kemampuan perkembangan pada anak karena pada anak usia dini menjadi 

awal dari semua perkembangan kemampuan terutama pada anak –anak yang 

akan masuk usia tahap awal mengenal sekolah pada Kelompok Bermain 

Maranatah KM.12.  Kemampuan bersosialisasi ini termasuk kedalam 

kemampuan dasar yang harus dimiliki manusia terutama pada anak, agar 

dapat diterima dalam lingkungannya. Namun, kemampuan bersosialisasi 

tidak begitu saja ada dalam diri seseorang. Kemampuan ini akan 

berkembang dengan baik jika dimulai atau diajarkan sejak dini pada anak. 

Orang tua mempunyai peranan yang penting untuk mendorong dan 

mengajak anak untuk bersosialisasi, apa yang bisa orang tua lakukan untuk 

mengoptimalkan perkembangan pada anak di usia sedini mungkin terutama 

dalam aspek kemampuan dalam bersosialisasi. Adapun salah satu cara untuk 



mengoptimalkan perkembangan pada anak adalah dengan cara mengajak 

bermain, karena bermain adalah dunianya anak-anak didalam kehidupan 

mereka. dengan cara bermain anak dapat berkembang secara wajar dan utuh. 

Selain orang tua, sekolah atau taman bermain juga mempunyai 

peranan yang penting pada perkembangan anak untuk bersosialisasi karena 

sekolah memiliki perkembangan kelebihan-kelebihan yang dapat 

mendukung dalam perkembangan sosialisasi pada anak karena anak dididik 

dan dilengkapi berbagai permainan yang dapat mengembangkan kemampuan 

sosilisasi dengan teman-teman sekelasnya yang merupakan lingkungan 

sosial. Sedangkan, guru atau pengajar merupakan figure yang sangat penting 

bagi anak terutama dalam perkembangannya. Pengajar mempunyai peranan 

sebagai instruktur untuk memberikan arahan dan bimbingan mengenai cara 

anak dalam bertingkah laku. 

Adapun yang membedakan antara kelompok bermain Maranatah 

dengan kelompok bermain yang lainnya yaitu di Kelompok bermain 

Maranatah menggunakan pendidikan karakter seperti : karakter kedisiplinan, 

ketaatan, kejujuran, kebersihan dan kerapian. Oleh karena itu, perbedaan 

yang diajarkan tidak terdapat pada kelompok bermain yang ada di 

Tanjungpinang. karena yang membedakannya dengan Kelompok Bermain 

pada anak agar dapat bersosialisasi dengan baik, baik dalam berinteraksi 

antara teman bermain maupun pengajarnya. 

Kelompok bermain  Maranatah KM.12 merupakan sekolah swasta 

yang lebih dominan menganut agama Kristen. Namun tidak menutup 



kemungkinan bagi yang menganut lainnya atau masyarakat umum untuk 

menuntut ilmu pada kelompok bermain  Maranatah KM.12. Lembaga 

pendidikan bagi anak taman kanak-kanak atau taman bermain merupakan 

suatu tahap awal dimana anak mulai mengetahui ilmu pengetahuan yang 

diberikan oleh pengajarnya dan ilmu dasar sebelum anak masuk sekolah 

pada tahap tingkat kesiapannya pada tingkat yang  lebih sulit. Untuk itu 

orang tua juga mempunyai peranan yang penting dalam hal mendidik anak 

baik itu meningkatkan tahap kematangan anak untuk masuk sekolah. 

Dalam pola sosialisasi lembaga pendidikan pada anak Kelompok 

Bermain  Maranatah Km.12 peneliti mengakitkan pada agen sosial yang 

mempunyai hubungan dalam bersosialisasi pada keluarga, teman bermain, 

lembaga pendidikan atau sekolah dan Media Massa karena agen sosialisasi 

merupakan pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi ( Jacobs dan 

Fuller,1973). 

Adapun keistimewaan yang ada di Maranatha yaitu memberikan 

sosialisasi pada anak sehingga membentuk kepribadian sikap dan perilaku 

pada anak yang baru mengenal dunia pendidikan, baik dalam pengajaran, 

bertingkah laku serta memberikan sosialisasi pada anak agar mampu 

menghadapi lingkungan yang ada di sekitarnya. 

Tujuan dalam bersosialisasi yang diterapkan pada anak antara lain, 

memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup dan 

bermasyarakat, memberikan kemampuan pada pengembangan seseorang 

dalam berkomunikasi secara efektif, mengembangkan fungsi-fungsi organik 



seseorang melalui intropeksi yang tepat serta menanamkan nilai-nilai dan 

kepercayaan kepada anak antara orang tua dengan lingkungan luar. 

Pola sosialisasi merupakan suatu pembentukan yang diterapkan oleh 

seseorang atau individu dalam cara berinteraksi, pembentukan perilaku 

ataupun dalam penerapan sehingga individu tersebut dapat menerima dengan 

nyaman yang ada di lingkungan tersebut. Kota Tanjungpinang memiliki 

Kelompok Bermain di setiap kecamatan dan kelurahan, walaupun tugas dan 

fungsi pendidikannya sama dalam penerapan dan pendidikan anak usia dini. 

Akan tetapi, disetiap Kelompok Bermain yang ada di Kotan Tanjungpinang 

pasti ada perbedaan diantaranya dalam sistem pendidikan. Sehingga 

masyarakat yang ada di Tanjungpinang tertarik untuk memasukkan anaknya 

pada Kelompok Bermain di Maranatah. 

Berdasarkan fenomena dalam penelitian ini dapat di lihat dari 

perkembangan sosialisasi pada anak Kelompok Bermain Maranatha yang 

mendapat pendidikan yang sesuai dengan tingkat umurnya. Agar anak 

cenderung dapat berinteraksi, beradaptasi serta membentuk pola sosialisasi 

yang ada di lingkungan pada Kelompok Bermain di Maranatha. 

Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat di terangkan  bahwa 

sosialisasi yang diberikan pada anak yang baru mengenal dunia pendidikan 

pada Kelompok Bermain di Maranatha dapat diterapkan kepada guru yang 

sebagai tenaga pendidik yang memberikan pendidikan kepada anak-anak 

dengan cara pendekatan dan mengenal karakter pada anak. Sehingga 

anakpun mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya baik dengan 



teman sebayanya, dengan guru-guru maupun dengan orang-orang yang ada 

di lingkungan sekitarnya sehingga anak-anak juga mampu untuk belajar dan 

bermain di Kelompok Bermain Maranatha. 

Analisa dalam sosialisasi ini pada anak dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran yang dialami oleh seorang anak di usia dini untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar anak tersebut 

dapat beradaptasi sebagai anggota dalam Kelompok Bermain maupun pada 

lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan dari kesimpulan latar belakang 

diatas peneliti terkait  untuk melakukan penelitian dengan judul “POLA 

SOSIALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN 

TK MARANATAH KM.12 DI KOTA TANJUNGPINANG”. 

II. Perumusan Masalah 

Adapun dalam permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan 

ini dengan merangkum pertanyaan” Bagaimana pola sosialisasi lembaga 

pendidikan pada anak Kelompok Bermain  Maranatah di Kota 

Tanjungpinang”?. 

III. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Sosialisasi 

lembaga pendidikan pada anak Kelompok Bermain  Maranatah di Kota 

Tanjungpinang. 

 

 



2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis : Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang 

sama khususnya dibidang sosiologi dalam Pola Sosialisasi 

Lembaga Pendidikan Anak Kelompok Bermain  Maranatah di 

Kota Tanjungpinang. 

b. Secara Teoritis   : Sebagai  bahan informasi dan acuan baanak 

akan pentingnya bersosialisasi pada Kelompok Bermain  

Maranatah. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta acuan 

bagi semua pihak terhadap pola sosialisasi lembaga pendidikan 

pada anak Kelompok Bermain  Maranatah di Kota 

Tanjungpinang. 

IV. Tinjauan Pustaka 

Teori yang berkenaan dan merupakan landasan dapat menjadi acuan 

penelitian pada Pola Sosialisasi Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain di 

Maranatah ini dapat di gunakan beberapa teori salah satunya menurut Ihrom 

(1999:30) menyatakan sosialisasi merupakan “suatu proses belajar yang 

dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai nilai 

dan norma norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam 

kelompok masyarakat”.  yang bertujuan untuk mendeskripsikan sosialisasi 

anak  pada Kelompok Bermain  di Maranatah. 

1. Pengertian Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan suatu proses belajar serta mengenal norma 

dan nilai-nilai sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berprilaku 



sesuai dengan tuntunan atau perilaku masyarakatnya. Menurut Berger 

dan Lukman dalam Ihrom (1999:32) mengatakan “bahwa sosialisasi 

dibedakan menjadi 2 tahap, antara lain: 

a.      Sosialisasi Primer merupakan  sosialisasi yang pertama dijalani 

individu semasa kecil, melalui bagaimana ia menjadi anggota 

masyarakat. Dalam tahap ini proses sosialisasi primer 

membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum, dan 

keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi. 

 b.    Sosialisasi Sekunder merupakan sebagai proses berikutnya yang 

memperkenalkan setelah disosialisasi ke dalam sektor baru dari 

dunia objektif masyarkatnya. Pada tahap ini proses sosialisasi 

mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang 

lebih khusus). 

2. Pola Sosialisasi 

Menurut Jaeger dalam Sunarto (1993: 37) pada sosialisasi dibagi 

dalam dua pola, yaitu:  

a. Sosialisasi represif (repressive socialization) menekankan pada 

penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Adapun ciri lain dari 

sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi 

dalam hukuman dan imbalan.  



b. Sosialisasi partisipatoris (participatory socialization) merupakan 

pola di mana anak diberi imbalan ketika berprilaku baik. Selain 

itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. 

3. Agen Sosialisasi 

Agen sosialisasi merupakan pihak pihak yang membantu 

seseorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian 

menjadikannya dewasa (Narwoko, 2004: 72). Agen sosialisasi juga 

merupakan pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan 

sosialisasi. Adapun empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, 

kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan. 

4. Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu aktifitas dan usaha manusia atau 

individu  untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina 

potensi-potensi pribadinya antara lain, rohani (pikir, karsa, rasa, cipta 

dan budi nurani). Menurut ihsan Fuad (2005) menyatakan bahwa 

“pendidikan merupakan suatu lembaga-lembaga meliputi bagian dari 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Sedangkan, menurut Rousseau dalam Ahmadi Abu (2003) 

menyatakan bahwa “ pendidikan merupakan bekalan yang di beri pada 

masa kanak-kanak, akan tetapi sangat dibutuhkan saat anak tumbuh 

dewasa. 

 

 



V. Konsep Operasional 

Dalam hal ini mengacu dalam topik untuk mewujudkan kesamaan 

serta kesatuan dalam penelitian ini perlu kiranya penulis menggunakan 

konsep operasional yang berkaitan dengan berbagai istilah yang 

dipergunakan dalam penulisan ini. Adapun konsep tersebut adalah : 

a. Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan suatu sikap kemandirian pada anak-anak 

untuk bersosialisasi atau berinteraksi kepada teman sebayanya ataupun 

teman bermainnya dan pengajar baik di sekolah maupun di rumah 

untuk berinteraksi pada orang tua, keluarga serta teman atau orang-

orang yang berada pada lingkungan tempat tinggal. 

b. Pola Sosialisasi 

Pola sosialisasi merupakan suatu bentuk penekanan yang 

dilakukan pada anak agar dapat mengerti pada kesalahan atau 

hukuman atas perilakunya sehingga anak tersebut mendapat imbalan 

yang akan di terima, baik itu anak berperilaku baik maupun buruk. 

VI. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif  ini ditujukan 

untuk memberikan gambaran secara terperinci mengenai pola 

sosialisasi lembaga pendidikan bagi anak pada Kelompok Bermain 

Maranatah KM.12. 



2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang ingin peneliti lakukan pada Kelompok 

Bermain Maranatah KM.12 Kota Tanjungpinang. Dengan alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut dimana banyaknya orang tua yang 

memberikan pendidikan yang layak pada anaknya dengan prasarana 

dekat dengan lingkungan tempat tinggal serta  sistem pengajaran yang 

diajarkan oleh pengajar membuat anak-anak menyukai Kelompok 

Bermain di Maranatah di bandingkan dengan Kelompok Bermain yang 

ada di Tanjungpinang serta jumlah anak-anak yang ada di Kelompok 

Bermain Maranatha meningkat.  

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

informan guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik 

penelitian yaitu pola sosialisasi lembaga pendidikan pada anak 

Kelompok Bermain  Maranatah Km.12. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature-

literatur dan buku-buku bacaan yang erat hubungannya dengan 

objek penelitian. Data ini menggunakan teknik pengumpulan data 

yang diperlukan melalui dokumen-dokumen dan literature. Serta 

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pola sosialisasi lembaga 

pendidikan Kelompok Bermain  Maranatah KM.12. 



4. Populasi dan sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:68). 

Dari sumber yang didapatkan pada Kelompok Bermain Maranatah 

yang menjadi informan dalam penelitian ini diambil sampel terdiri 

dari:  

1. Guru atau pengajar di Kelompok Bermain Maranatha, sebanyak 

3 orang dengan berdasarkan informan penelitian. 

2. Orang tua yang memberikan pendidikan tambahan di rumah, 

sebanyak 3 orang. Adapun orang tua dijadikan informan 

berdasarkan peranan orang tua yang juga mempunyai peranan 

penting dalam memberikan sosialisasi pada anaknya saat di 

rumah untuk memberikan pendidikan tambahan atau 

memberikan pengenalan pendidikan kepada anak saat anak 

sebelum atau sesudah masuk pada Kelompok Bermain di 

Maranatha. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan 

beberapa metode yang sesuai dan tepat. Metode pengumpulan data 

yang penulis gunakan adalah: 

a. Observasi 



Penulis melakukan pengamatan terhadap pola sosialisasi 

lembaga pendidikan bagi anak pada Kelompok Bermain 

Maranatah KM.12. metode observasi yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan observasi partisipan, karena dapat 

dilihat dengan cara melihat kondisi secara langsung. Observasi  

dilakukan untuk melihat pola sosialisasi pada anak di lembaga 

pendidikan Kelompok Bermain  Maranatah Km.12. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara mendalam ini tidak dilakukan secara 

formal, tetapi lebih menekankan pada suasana yang nyaman dan 

tenang  dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Cara 

pelaksanaan wawancara yang sedikit santai ini mampu menggali 

dan menangkap kejujuran informasi di dalam memberikan 

informasi yang sebenarnya. Hal ini semakin bermanfaat apabila 

informasi yang diinginkan berkaitan dengan pendapat, 

memperlancar jalannya wawancara yang digunakan untuk 

petunjuk umum wawancara telah disiapkan berupa daftar dari 

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk terjun ke 

lapangan. 

c. Dokumentasi  

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun 

elektronik. Dokumen diperlukan untuk mendukung 

kelengkapan data  yang lain. Dalam penelitian ini dapat  



mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, 

dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan 

permasalahan.  

Selain berfungsi dokumen tertulis yang dibutuhkan 

karena dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan 

menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan 

tentang sejumlah dokumuen yang dilaporkan dalam penelitian 

ini adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. 

F.      Teknik Analisi Data 

Data yang telah didapatkan selanjutnya akan dianalisa dengan 

teknik-tenik sebagai berikut dalam penelitian ini  menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 

2012:248) teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

dalam satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

I. Sosialisasi 

Sosialisasi  merupakan  suatu proses belajar serta mengenal norma dan 

nilai-nilai, sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berprilaku sesuai 

dengan tuntunan atau perilaku masyarakatnya yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Menurut William J. Goode (2007:20) menyatakan “sosialisasi 

merupakan suatu proses yang harus dilalui manusia muda pada (anak) untuk 

memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar 

mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di lingkungan 

sekitarnya. 

II. Pola Sosialisasi 

Menurut Jaeger dalam Sunarto (1993:37) pada sosialisasi dibagi dalam 

dua pola, antara lain: 

a. Sosialisasi Represif (Repressive Socialization) 

Menekankan  pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. 

Adapun ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada 

penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Contohnya dalam 

pendidikan anak di Kelompok Bermain Maranatah, jika anak yang 

tidak mau menuruti apa yang diperintahkan pengajarnya akan 

diberikan hukuman seperti mengerjakan sesuatu setelah habis masa 

belajar selesai. Dan jika anak berhasil menjawab apa yang diberikan 



oleh pengajarnya, maka anak akan diberikan imbalan ataupun hadiah 

dari pengajarnya dalam bentuk nyanyian maupun tepuk tangan pada 

anak-anak seusia di kelompok bermain. 

b. Sosialisasi Partisipatoris (Participatory Socialization)  

Merupakan  pola dimana anak diberi imbalan ketika berperilaku 

baik. Selain itu hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam hal ini, 

anak yang berperilaku baik akan diberikan hadiah berupa gambar 

bintang sebagai simbol atas sikap perilaku selama masa 

pendidikannya. Dan begitu juga sebaliknya anak yang mendapat 

hukuman tidak diberi gambar bintang dan harus mengumpulkan 

bintang sebanyak mungkin akan perilakunya dan dapat berprestasi 

selama masa pendidikannya. 

III. Agen sosialisasi 

Agen sosialisasi merupakan  pihak-pihak yang melaksanakan atau 

melakukan sosialisasi. Dalam Media sosialisasi dapat juga diartikan sebagai  

tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau disebut agen sosialisasi. Menurut 

Narwoko (2004:72) menyatakan “Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak 

yang membantu seseorang individubelajar terhadap segala sesuatu yang 

kemudian menjadikannya dewasa”. 

Berikut ini adalah empat agen sosialisasi, antara lain: 

1. Keluarga 

Bagi keluarga inti (nuclear family) agen sosialisasi meliputi 

ayah,ibu, saudara kandung,dan saudara angkat yang belum menikah 



dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Agen  sosialisasi 

menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas 

beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi 

disamping anggota keluarga inti.  

2. Teman Bermain 

Teman bermain sering disebut juga dengan teman bergaul  atau 

teman sebaya karena  pada awalnya, teman bermain dimaksudkan 

sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula 

memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga 

Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja.  

3. Pendidikan Sekolah 

Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan 

tidak selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga 

mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang 

diajarkan oleh agen sosialisasi lain salah satunya pada Kelompok 

Bermain di Maranatah.  

4. Media Massa 

Media Massa diartikan sebagai kelompok media massa yang 

termasuk disini adalah media cetak  seperti :surat kabar, majalah, 

tabloid, dan media elektronik (radio,televisi,video,film). Besarnya 

pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan 

yang disampaikan. 

 



IV. Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu yang universal dan berlangsung terus 

menerus dari generasi satu hingga ke generasi manapun. Menurut Guad 

(2005) menyatakan” pendidikan merupakan suatu aktifitas dan usaha 

manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina 

potensi-potensi pribadinya”. 

Pendidikan bertujuan untuk membuat gambaran mengenai nilai-nilai 

yang baik, luhur, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena  tujuan 

pendidikan memberikan dua fungsi antara lain: memberikan arah kepada 

segenap kegiatan  pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai 

oleh segenap kegiatan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM 

I. Gambaran Umum Lokasi Kelompok Bermain Maranatha 

 Kelompok Bermain Maranatha merupakan sekolah swasta umat 

kristiani yang di bangun sejak Tahun 2010 yang beralamat di Jalan Raya 

Tanjung Uban No.8 KM. 12 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang 

Timur. Kelompok Bermain Maranatha tidak hanya menerima untuk anak 

umat kristiani saja tetapi membuka untuk anak-anak umum yang ingin 

bersekolah di kelompok bermain Maranatha. 

Kelompok Bermain Maranatha juga mengajarkan pendidikan yang 

sama dengan kelompok bermain yang lainnya yang ada di Kota 

Tanjungpinang. Akan  tetapi, dalam kelompok bermain lainnya pun pasti 

memiliki perbedaan dalam mendidik anak walaupun dengan tujuan yang 

sama. untuk itu, anak harus bisa belajar mandiri baik di sekolah maupun di 

rumahnya. 

II. Data Kelompok Bermain Maranatha 

III. Data Orang Tua Murid/Anak di Kelompok Bermain Maranatha 

IV. Data tenaga Pendidik pada Kelompok Bermain Maranatha 

V. Metode Pembelajaran Kelompok Bermain Maranatha 

Metode pembelajaran pada anak yang memasuki usia pendidikan pada 

kelompok bermain Maranatha hendaknya menantang, menyenangkan, 

melibatkan unsur bermain, bergerak dan bernyanyi serta belajar. Adapun 



dalam metode pembelajaran yang digunakan sebagai proses belajar yang 

didapati anak-anak pada Kelompok Bermain sejak awal hingga saat ini, 

sebagai berikut: 

1. Aspek Moral dan nilai-nilai Agama 

2. Aspek Fisik 

3. Aspek Bicara dan Bahasa 

4. Aspek Kognitif 

5. Aspek Sosial- Emosional dan Kepribadian 

6. Aspek Seni 

7. Prestasi anak pada Kelompok Bermain Maranatha 

Prestasi dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan belajar. Prestasi 

belajar merupakan  penguasaan  pengetahuan  dan keterampilan  yang di 

kembangkan  oleh apa yang di pelajari yang di berikan oleh 

pendidk/pengajar. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

I. Karakteristik Informan Penelitian 

Karakteristik responden yang dijadikan informasi dalam penelitian ini 

berdasarkan jenis kelamin yaitu 6 orang perempuan, 3 orang guru pendidik 

dan 3 orang tua atau ibu dari anak yang mendapat pendidikan pada 

Kelompok Bermain Maranatha. Alasan peneliti mengambil informan 

berdasarkan jenis kelamin dan memberikan gambaran terhadap 

permasalahan yang akan di teliti. Untuk itu, di karenakan adanya 

kecenderungan pada pola sosialisasi lembaga pendidikan Kelompok 

Bermain Maranatha Kota Tanjungpinang. 

Tujuan dalam bersosialisasi yang diterapkan pada anak ialah untuk 

memberikan keterampilan serta kemandirian pada seorang anak agar dapat 

hidup dan bermasyarakat, memberikan kemampuan pada pengembangan 

seseorang terutama pada anak dalam berkomunikasi secara efektif dan 

mengembangkan fungsi-fungsi organi pada anak yang akan melalui masa 

intropeksi yang tepat serta menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada 

anak antara orang tua dengan lingkungan sekitar. 

Dalam pola sosialisasi yang di terapkan oleh Kelompok Bermain 

Maranatha mengaitkan pada agen sosial yang mempunyai hubungan dalam 

bersosialisasi pada keluarga, teman bermain, lembaga pendidikan dan media 

massa. Sehingga anak yang akan memasuki dunia pendidikan harus 



memahami cara untuk bersosialisasi pada orang tua, pengajar, teman 

sebayanya maupun orang-orang terdekat yang berada di lingkungan sekitar 

tempat tinggalnya. 

II. Kriteria Informan 

III. Pola Sosialisasi Lembaga pendidikan Kelompok Bermain Maranatha 

Kota Tanjungpinang 

Masalah yang dihadapi dalam pola sosial pada anak yaitu untuk 

membentuk kepribadian anak agar lebih mandiri, sehingga anak bisa 

berinteraksi dengan sesamanya, pembentukan perilaku pada anak dapat di 

terapkan sehingga anak tersebut dapat menerima dengan nyaman diantara 

orang-orang yang ada di sekelilingnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pola sosialisasi 

lembaga pendidikan Kelompok Bermain Maranatha Kota Tanjungpinang 

membutuhkan banyak masukan dan pengawasan pendekatan pada anak-anak 

yang baru mengenal dunia pendidikan yang di terima oleh tenaga pendidik di 

kelompok bermain maupun dari orang tua saat dirumah. Karena anak yang 

baru mengenal pendidikan membutuhkan pendekatan yang ekstra agar dapat 

di terimanya dengan baik. 

Adapun pola sosialisasi yang diberikan guru kepada anak-anak yang 

baru mengenal dunia pendidikan pada usia dini dapat mendidik anak 

menjadi pribadi yang mandiri serta melatih anak dalam bersosialisasi dalam 

Kelompok Bermain di Maranatha yang mempunyai peranan sebagai 

lembaga management, pengelola serta mendidik dan membimbing anak dan 

peranan orang tua dapat memberikan pendidikan tambahan di rumah kepada 

anak-anak dengan mengawasi tingkah lakunya saat anak-anak berada di 

lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

Dalam kesimpulan ini diterangkan bahwa sosialisasi yang diberikan 

pada anak yang baru mengenal dunia pendidikan pada Kelompok Bermain di 

Maranatha dapat diterapkan kepada guru sebagai tenaga pendidik yang 

memberikan pendidikan kepada anak dengan cara pendekatan dan mengenal 



karakter anak sehingga anak mampu beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya baik dengan teman sebayanya, guru dan orang-orang yang ada di 

lingkungan sekitarnya dan anak-anak juga mampu untuk belajar dan bermain 

pada Kelompok Bermain di Maranatha. 

Adapun pendidikan yang diberikan pada anak yang berkebutuhan 

khusus dapat dilihat bagaimana seorang tenaga pendidik tidak membedakan 

anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang lainnya dalam 

pembelajaran. secara  teknis dalam penyampaian yang diajarkan sedikit 

berbeda antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang lainnya. 

Sehingga guru pendidik juga melakukan pendekatan ekstrim pada anak 

berkebutuhan khusus agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.      Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sebaiknya tenaga pendidik harus mempunyai skill dalam mengahadap 

anak-anak yang baru mengenal dunia pendidikan. Sehingga anak 

mampu berekspresi, berinteraksi, dan mampu berkomunikasi dengan 

teman sebayanya, tenaga pendidik dan lingkungan sekitarnya saat 

berada di kelompok bermain. 

2. Sebaiknya orang tua juga harus memperhatikan tumbuh kembang anak 

saat anak mulai memasuki dunia pendidikan. Kerana anak mampu di 

didik kedisiplinan dan mau menjadi anak yang mandiri dan tidak harus 

bergantung dan selalu di temani orang tuanya saat belajar di Kelompok 

bermain Maranatha. 

3. Anak membutuhkan pengawasan, pendekatan dari orang tua dan 

tenaga pendidk karena saat anak mulai mengahadapi dunia pendidikan, 

disitulah anak mulai terbentuk pola sosialisasinya baik itu perilaku, 

dan sikap anak saat di rumah maupun di kelompok bermain 
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