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Lampiran 1. Hasil Wawancara Orang Tua Anak 

No Nama Pertanyaan Jawaban 

 

1 

 

ST (Orangtua 

dari SNH) 

Apakah anak ibu 

bermain gadget dan 

apakah anak ibu 

mempunyai gadget 

sendiri? 

Iya, dia main gadget tapi pakai hp 

saya, saya belum memberikan 

anak saya hp sendiri 

Apa alasan ibu 

memberikan gadget 

kepada anak? 

Saya memberikan anak saya 

gadget disaat saya ingin 

mengajari anak saya lewat 

aplikasi belajar anak dan saat 

anak saya minta  

Aplikasi apa yang 

digunakan anak? 

Dia main gadget yang ditonton 

itu cuman di youtube kalau 

aplikasi game tidak ada, karena 

saya tidak membiarkan anak saya 

main game kecuali nonton 

youtube saja tapi bukan hanya 

menonton di youtube saja saya 

juga memfasilitasi anak saya 

dengan aplikasi pembelajaran 

icando aplikasi belajar anak di 

samping anak saya menonton di 

youtube dia juga bisa belajar di 

gadget 

Apakah respon anak 

saat gadgetnya 

diambim? 

Responnya kalau gadgetnya saya 

ambil dia tidak menangis dan 

tidak marah juga karena sudah 

terbiasa kalau main saya tidak 

biarkan berlama-lama 

Apakah ibu membatasi 

anak saat menggunakan 

gadget? 

Iya, saya selalu batasi dalam 

bermain gadget saya kasih waktu 

tidak sampai satu jam saya juga 

selalu kasih tau kalau main 

gadget hanya boleh sebentar saja 

dan tidak boleh berlama-lama 

saya tidak biarkan anak saya 

bermain game 

Apakah yang dilakukan 

setelah anak ibu 

Setelah dia nonton animasi di 

youtube siti suka ajak temannya 
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menggunakan gadget? untuk ikut menonton bersama-

sama juga akhirnya orangtuanya 

datang bertanya apa yang sering 

di nonton siti karena anaknya 

juga mau nonton animasi tersebut 

karena akibat dari seringnya 

mereka menonton sama-sama  

Apakah anak setelah 

pulang sekolah sering 

bercerita tentang apa 

yang telah 

dilakukannya 

disekolah? 

Siti kalau pulang sekolah dia 

sering cerita sama saya apa-apa 

yang habis dia lakukan dia suka 

cerita itu kalau dia suka bantu 

temannya, itumi gunanya saya 

tidak biarkan dia main game saya 

cuman biarkan dia menonton 

animasi-animasi yang edukasi 

supaya banyak pembelajaran 

yang dia dapat dia aplikasikanmi 

disekolah agar anak bisa 

berkembang dengan baik. 

2 RS (Orang tua 

dari AR) 

 

 

Apakah anak ibu 

bermain gadget dan 

apakah anak ibu 

mempunyai gadget 

sendiri? 

Iya, dia menggunakan gadget 

pakai hp saya, anak saya belum 

punya gadget sendiri 

Apa alasan ibu 

memberikan gadget 

kepada anak? 

Saya kasih hp itu kalau saya mau 

ajar melalui aplikasi yang sudah 

saya download itu aplikasi 

pembelajaran dan kalau dia minta 

Aplikasi apa yang 

digunakan anak? 

Aplikasi yang digunakan game 

selain itu saya juga fasilitasi anak 

saya dengan aplikasi edukasi 

seperti aplikasi belajar TK dan 

PAUD lengkap 

Apakah respon anak 

saat gadgetnya 

diambil? 

Alhamdulillah Arsyila tidak 

marah kalau gadgetnya saya 

ambil dan saya juga berikan 

memberikan nasehat kepada anak 

saya kalu gadget tidak bisa 

dipakai terlalu lama tidak baik 

bagi kesehatan 

Apakah ibu membatasi 

anak saat menggunakan 

Iya saya juga batasi anak saya 

dalam bermain gadget seperti 
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gadget? hanya boleh nonton disini saja 

tidak membiarkan anak saya 

menonton atau bermain game-

game perang-perangan makanya 

dia itu gamenya kalau bukan 

Barbie-barbie permainan masak-

masak dan tetap saya selalu kasi 

kesepakatan anak saya kalau 

hanya boleh bermain sebentar 

saja dia main gadget tidak sampai 

satu jam 

Apakah yang dilakukan 

setelah anak ibu 

menggunakan gadget? 

Di rumah dia sering main masak-

masakan sama teman-temannya 

dia terobsesi dari permainan yang 

sering dimainkannya digadget itu 

permainan masak-masakan 

akhirnya dia minta dibelikan 

mainan begituan dia bawa juga 

itu mainanya disekolah 

Apakah anak setelah 

pulang sekolah sering 

bercerita tentang apa 

yang telah 

dilakukannya 

disekolah? 

Dia sering cerita kalau pulang 

sekolah kalau bermain masak-

masakan sama temannya juga 

disekolah 

 

 

 

3 SD (Orang tua 

dari AN) 

 

Apakah anak ibu 

bermain gadget dan 

apakah anak ibu 

mempunyai gadget 

sendiri? 

Iya, anak saya bermain gadget 

milik saya, belum punya gadget 

sendiri 

Apa alasan ibu 

memberikan gadget 

kepada anak? 

Saya memberikan gadget anak 

saya disaat saya mau kasih 

belajar lewat hp seperti saya 

lihatkan di youtube mengenal 

angka atau huruf karena di 

youtube banyak juga tontonan-

tontonan untuk anak belajar dan 

saya kasi gadget juga kalau saya 

kerja 

Aplikasi apa yang 

digunakan anak? 

Aplikasi game yang dipakai itu 

cuman aplikasi bermain masak-
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masakan dia mau juga di 

downloadkan karena dia lihat 

temannya juga main begitu 

karena aplikasinya bagus jadi 

saya downloadkan game itu saja 

dia mainkan 

Apakah respon anak 

saat gadgetnya 

diambil? 

Responnya kalau saya ambil 

gadgetnya dia tidak menangis 

Apakah ibu membatasi 

anak saat menggunakan 

gadget? 

Iya saya juga mengontrol anak 

saya, saya juga batasi dan saya 

tidak membiarkan dia melihat 

tontonan-tontonan kekerasan dan 

game-game menunjukkan 

kekerasan itu saya batasi 

walaupun saya kerja tetap saya 

kontrol pemakaian gadgetnya 

saya juga berikan kesepakatan 

kalau bermain gadget hanya 

sebentar saja. Waktu main gadget 

itu tidak sampai satu jam 

Apakah yang dilakukan 

setelah anak ibu 

menggunakan gadget? 

Dia sering main sama Arsyila itu 

main masak-masakan itu juga dia 

main game karena dia lihat 

Arsyila main game masak-

masakan akhirnya dia mau juga 

di downloadkan itu aplikasi, 

bahkan mainan aslinya juga dia 

mau di belikan kadang juga dia 

bawa kesekolah itu mainannya 

Apakah anak setelah 

pulang sekolah sering 

bercerita tentang apa 

yang telah 

dilakukannya 

disekolah? 

Dia sering cerita kalau disekolah 

dia senang karena habis bermain 

sama teman-temannaya  

 

 

 

 

 

 

4.  SW (Orang tua 

dari FA) 

Apakah anak ibu 

bermain gadget dan 

apakah anak ibu 

Iya, dia main gadget punya saya, 

belum punya gadget sendiri  
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mempunyai gadget 

sendiri? 

Apa alasan ibu 

memberikan gadget 

kepada anak? 

saya berikan gadget disaat Fadil 

minta karena dia lihat juga 

kakanya yang kelas 6 SD main 

hp jadi dia juga mau main gadget 

jadi saya kasimi, saya batasi juga 

kalau main gadget saya tidak 

biarkan main berlama-lama kalau 

main hp juga hanya 1 game saja 

di mainkan karena saya tidak 

biarkan Fadil bebas saat main 

game bukan hanya fadil 

kakaknya juga saya tidak biarkan 

main berlama-lama dan saya juga 

tidak biarkan anak saya melihat 

tontonan atau permainan yang 

melihatkan tentang kekerasan 

Aplikasi apa yang 

digunakan anak? 

Aplikasi game saja dia mainkan 

Apakah respon anak 

saat gadgetnya 

diambil? 

Responnya kalau saya ambil 

gadgetnya tidak menangis karena 

saya sudah lakukan pembiasaan 

saat bermain gadget 

Apakah ibu membatasi 

anak saat menggunakan 

gadget? 

Saya batasi juga main gadget 

saya tidak biarkan main berlama-

lama tidak sampai satu jam kalau 

main gadget juga hanya ada 1 

game saja dia mainakan karena 

saya tidak biarkan Fadil bebas 

saat main game bukan hanya 

fadil kakanya juga saya tidak 

biarkan main berlama-lama, iya 

saja juga batasi kalau main 

gadget waktunya itu tidak sampai 

satu jam main kalau saya rasa 

sudah cukupmi main saya ambil 

gadgetnya  

Apakah yang dilakukan 

setelah anak ibu 

menggunakan gadget? 

Fadil dia mau dibelikan bola lalu 

dia suka bermain bola dirumah 

setelah main gadget bolanya juga 

kadang dia bawa kesekolah dia 
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mau ajak temannya main sama-

sama 

Apakah anak setelah 

pulang sekolah sering 

bercerita tentang apa 

yang telah 

dilakukannya 

disekolah? 

Dia suka sering cerita kalau habis 

main bola sama teman-temannya  

5 STI (Orang tua 

dari SY) 

Apakah anak ibu 

bermain gadget dan 

apakah anak ibu 

mempunyai gadget 

sendiri? 

Iya dia main gadget punya orang 

tuanya 

Apa alasan ibu 

memberikan gadget 

kepada anak? 

Saya kasih gadget itu kalau 

Syakir minta supaya dia tidak 

menangis jadi saya kasi kadang 

juga dia ambil sendiri 

Aplikasi apa yang 

digunakan anak? 

Aplikasi game yang dimainkan 

itu dia main mobile legend 

kadang juga dia nonton gamenya 

di youtube, bagaimana dia lihat 

kakaknya sama teman-temannya 

disekitaran rumah main jadi dia 

bisami main game begitu kadang 

juga dia nonton gamenya di 

youtube permainan itukan 

permainan tembak-tembakan 

akhirnya dia mau dibelikan 

mainan tembak-tembakan juga 

itu mainannya dia bawa juga 

kesekolah untuk bermain dengan 

teman-temannya  

 

Apakah respon anak 

saat gadgetnya 

diambil? 

Responnya kalau gadgetnya 

diambil kadang-kadang menagis 

kadang juga tidak 

Apakah ibu membatasi 

anak saat menggunakan 

gadget? 

Saya batasi juga kalau pakai 

gadget tapi kalau saya sibuk 

kadang saya tidak perhatikanmi 

dia main  

Apakah yang dilakukan 

setelah anak ibu 

 

Dia mau di belikan mainan 
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menggunakan gadget? tembak-tembakan dia bawa juga 

itu mainannya disekolah  untuk 

ajak temannya main sama-sama, 

dirumah juga dia main begitu 

sama teman-temannya 

Apakah anak setelah 

pulang sekolah sering 

bercerita tentang apa 

yang telah 

dilakukannya 

disekolah? 

Dia suka cerita dia habis 

pinjamkan temannya mainannya 

dia habis bermain tembak-

tembakan lari-larian sama teman-

temannya itu. 

6. SH (Orang tua 

dari SL) 

Apakah anak ibu 

bermain gadget dan 

apakah anak ibu 

mempunyai gadget 

sendiri? 

Anak saya main gadget punya 

orang tuanya 

Apa alasan ibu 

memberikan gadget 

kepada anak? 

Alasan saya kasih gadget itu 

untuk belajar di youtube seperti 

saya lihatkan tentang pengenalan-

pengenalan huruf-huruf tapi dia 

juga main game jadi selain di 

main game dia juga bisa belajar 

di gadget saya kasih juga game 

karena Salam anaknya mudah 

bosan jadi saya tidak tekankan 

sepenuhnya gadget untuk belajar 

tapi main game nya saya batasi 

karena saya tidak mau anak saya 

kecanduan saya tidak biarkan 

juga main game yang ada sifat-

sifat kekerasannya karena nanti 

dia ikuti 

Aplikasi apa yang 

digunakan anak? 

Aplikasi game dan youtube saya 

lihatkan untuk belajar 

Apakah respon anak 

saat gadgetnya 

diambil? 

Alhamdulillah responnya tidak 

menangis 

Apakah ibu membatasi 

anak saat menggunakan 

gadget? 

Saya batasi juga kalau pakai 

gadget tidak boleh lama karena 

sebelum main gadget memang itu 

saya buat perjanjian kalau tidak 

boleh main berlama-lama 
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pembiasaan itu memang saya 

lakukan sama anak saya 

Apakah yang dilakukan 

setelah anak ibu 

menggunakan gadget? 

Salam setelah main gadget itu dia 

langsung pergi panggil 

sepupunya untuk main karena dia 

punya mainan mobil-mobilan 

dengan balok-balok mereka 

susun buat rumah-rumahan 

mereka sering main sama-sama 

itu dirumah, Salam bukan hanya 

main gadget dia juga bermain 

langsung sama temannya 

Apakah anak setelah 

pulang sekolah sering 

bercerita tentang apa 

yang telah 

dilakukannya 

disekolah? 

Dia sering cerita kalau dia 

pinjamkan pensil temannya dia 

runcingkan pensil temannya dia 

juga sering cerita senang main 

sama teman-temannya disekolah 
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Lampiran 2. Hasil Wawancara Anak 

No  Nama Pernyataan 

1  SNH Saya main hp karena saya lihat juga 

temanku main hp tapi mamaku bilang tidak 

boleh main game saya nontonji nusa dan 

rara di youtube saya suka nonton ini bagus 

kalau sudah main hp saya pergi mi mengaji 

karena mamaku juga bilang tidak boleh 

main hp kalu lama-lama 

Saya juga belajar di hp karena mamaku 

dowanloadkan aplikasinya saya suka belajar 

di hp seru banyak pelajarannya bisa 

menggambar berhitung dan banyak juga 

gambar-gambarnya 

2 AR Saya main hp karena saya mau main game 

kalau sudah main hp saya pergi main karena 

mamaku bilang tidak boleh main hp lama 

Saya suka belajar di hp mamaku suka kasih 

ajarka di hp saya senang belajar di hp saya 

belajar doa-doa mewarnai hewan, belajar 

bahasa inggris juga 

3 AN Saya main hp karena saya lihat juga 

temanku main masak-masakan di hp jadi 

saya juga main kalau sudah main hp disuruh 

mamaku tidur karena tidak boleh main hp 

lama saya juga main masak-masakan sama 

temankuada juga mainanku 

4 FA Saya main hp karena saya mau main game 
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di hp kalau sudah main game saya pergi 

main sama temanku karena tidak boleh sama 

mamaku  main hp lama-lama  

5 SY Saya main hp karena saya mau main game 

karena kakakku juga sering saya lihat main 

game saya juga mau main kalau sudah main 

hp saya pergimi main sama temanku 

6 SL Saya main hp karena saya mau main game 

saya juga belajar di youtube sama mamaku, 

kalau sudah main hp saya pergi main karena 

hp sudah diambil mamaku 
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Lampiran 3. Hasil Wawancara Guru 

No   Nama Anak Pernyataan 

1 

 

SNH Interaksi sosialnya SNH, sudah 

berkembang sedangkan dampak di 

gadget tidak berdampak negatif karena 

walaupun menggunakan gadget tetap 

tapi tetap berinteraksi dengan baik 

dengan orang disekitarnya sedangkan 

perilakunya di sekolah dia suka main 

sama teman-temannya SNH juga salah 

satu anak yang sering bantu temannya 

2 AR Interaksi sosialnya AR sudah 

berkembang sedangkan dampak di 

gadget tidak berdampak negatif karena 

walaupun menggunakan gadget tapi 

tetap masih berinteraksi dengan baik 

dengan orang disekitarnya. AR 

 sering bawa mainannya dari rumahnya 

seperti mainan masak-maskan lalu 

setelah belajar dia ajak teman-temannya 

untuk main orang tuanya pernah bilang 

sama saya kalau AR mau bawa 

mainannya kesekolah karena mau 

bermain sama teman-temannya karena 

seringnya juga main game masak-

masakan di gadget dia mau juga di 

belikan mainan yang nyatanya 
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3 AN Interaksi sosialnya AN sudah 

berkembang sedangkan dampak di 

gadget tidak berdampak negarif 

walaupun menggunakan gadget tapi 

tetap masih berinteraksi dengan baik 

dengan orang disekitarnya. Annisa juga 

sama dengan AR mereka sama itu suka 

bawa mainannya kesekolah mereka 

main game di gadget dengan aplikasi 

yang sama orang tuanya juga pernah 

bilang karena dia lihat AR main game 

begituan dia mau juga main, sampai 

mainan aslinya juga mau di belikan  

4 FA Interaksi sosialnya FA sudah 

berkembang sedangkan dampak di 

gadget tidak berdampak negarif 

walaupun menggunakan gadget tapi 

tetap masih berinteraksi dengan baik 

dengan orang disekitarnya. FA juga 

begitu sering bawa mainannya 

kesekolah seperti bola kecil dia sering 

ajak temannya untuk main bola sama-

sama sambil lari-larian 

5 SY Interaksi sosialnya SY sudah 

berkembang tapi kadang dampaknya 

dari gadget itu kadang kadang dia 

bersikap kasar sama temannya akibat 

dari game yang dilihatnya di gadget SY 
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juga sama sering bawa mainannya 

kesekolah mainan tembak-tembakan itu 

dia sering bawa baru dia main sama 

teman-temannya  

6 SL Interaksi sosialnya SL di sekolah sudah 

berkembang dia juga sering bermain 

sama-sama dengan temannya sedangkan 

pengaruhnya di gadget tidak ada karena 

masih berinteraksi dengan baik dengan 

orang disekitarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

Lampiran 4. Pedoman Observasi Pengembangan Interaksi Sosial Anak 

Pedoman Observasi Pengembangan Interaksi Sosial Anak 

No.  Nama 

anak/umur 

Indikator Hasil Observasi 

1 SNH  Berinteraksi dengan teman 

sebaya 

Sudah berkembang SNH 

adalah anak yang aktif selalu 

bermain dengan teman 

sebayanya dan selalu 

menolong temannya, saat 

temannya membutuhkan 

bantuannya seperti 

memasangkan tali sepatu 

temannya. Dalam hal ini 

SNH dalam indikator ini 

tersebut sudah berkembang 

sangat baik 

 

Mengetahui perasaan temannya 

dan merespon secara wajar 

Dari hasil observasi anak 

tentang indikator 

mengetahui perasaan 

temannya dan merespon 

secara wajar (SNH) sudah 

berkembang, saat teman 

membutuhkan bantuannya 

dia selalu merespon dengan 

baik seperti saat temannya 

meminta bantuannya untuk 

memasangkan tali sepatu 

dan (SNH) juga selalu 

meminjamkan penghapus 

disaat ada teman yang 

membutuhkannya.  

Berbagi dengan orang lain Dari hasil observasi peneliti 

tentang bagaimana anak 

dalam berbagi dengan orang 

lain. (SNH) sudah 

berkembang salah satunya 

dia sering meminjamkan 

penghapus dan pensil disaat 

ada teman yang 
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membutuhkan. Dalam hal 

ini SNH dalam indikator 

berbagi dengan orang lain 

sudah berkembang dengan 

baik 

2 AR Berinteraksi dengan teman 

sebaya 

Dari hasil observasi peneliti 

tentang bagaimana anak 

berinteraksi dengan teman 

sebaya (AR) sudah 

berkembang, dia selalu 

mengajak temannya untuk 

bermain bersama, salah 

satunya bermain masak-

masakan AR selalu 

membawa mainannya 

kesekolah lalu mengajak 

semua temannya untuk 

bermain setelah belajar. 

Dalam hal ini AR dalam 

indikator berinteraksi 

dengan teman sebaya sudah 

berkembang sangat baik 

Mengetahui perasaan temannya 

dan merespon secara wajar 

Dari hasil observasi anak 

tentang indikator 

mengetahui perasaan 

temannya dan merespon 

secara wajar (AR) sudah 

berkembang, saat temannya 

mau ikut main bersama dia 

selalu merespon dengan 

baik, seperti saat bermain 

masak-masakan ada salah 

satu teman yang mau ikut 

bermain bersama dia selalu 

menjawab “ayo sini kita 

main sama-sama”. Dalam 

hal ini AR sudah mampu 

merespon dengan baik 

Berbagi dengan orang lain Dari hasil observasi peneliti 

tentang bagaimana anak 

dalam berbagi dengan orang 

lain. (AR) sudah 
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berkembang, AR juga 

merupakan salah satu anak 

yang sering membawa 

mainan miliknya ke sekolah. 

Selalu berbagi mainan 

dengan temannya, saat 

teman meminjam mainan 

miliknya dia selalu 

memberikan. Dalam hal ini 

AR dalam indikator berbagi 

dengan orang lain sudah 

berkembang sangat baik 

3 AN Berinteraksi dengan teman 

sebaya 

Dari hasil observasi peneliti 

tentang bagaimana anak 

berinteraksi dengan teman 

sebaya. (AN) sudah 

berkembang sama seperti 

AR, AN juga sering 

membawa mainannya 

kesekolah lalu mengajak 

temannya untuk bermain 

bersama selain mengajak 

temannya AN juga kadang 

mengajak gurunya untuk 

ikut bermain. Dalam hal ini 

Annisa dalam indikator 

berinteraksi dengan teman 

sebaya sudah berkembang 

sangat baik 

Mengetahui perasaan temannya 

dan merespon secara wajar 

Dari hasil observasi anak 

tentang indikator 

mengetahui perasaan 

temannya dan merespon 

secara wajar. (AN) sudah 

berkembang, dia sering 

bersikap dewasa suka 

menolong temannya saat 

temannya terjatuh dan 

menangis. Sikap ini dapat 

membuat seseorang mampu 

memahami kondisi orang 

lain sesuai dengan 
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pandangan orang lain 

tersebut, bukan hanya 

dirinya sendiri. Dalam hal 

ini AN dalam indikator 

mengetahui perasaan 

temannya dan merespon 

secara wajar sudah 

berkembang sangat baik 

Berbagi dengan orang lain Dari hasil observasi peneliti 

tentang bagaimana anak 

dalam berbagi dengan orang 

lain. (AN) sudah 

berkembang, AN selalu 

meminjamkan penghapus 

kepada teman disebelahnya 

saat temannya lupa 

membawa penghapus lalu 

AN segera meminjamkan 

penghapus miliknya. Dalam 

hal ini AN dalam indikator 

berbagi dengan orang lain 

sudah berkembang dengan 

baik 

4 Fadil Berinteraksi dengan teman 

sebaya 

Dari hasil observasi peneliti 

tentang bagaimana anak 

berinteraksi dengan teman 

sebaya. (FA) sudah 

berkembang, dalam 

berinteraksi selalu mengajak 

temannya untuk bermain 

bersama salah satunya 

bermain bola dilapangan 

menggunakan bola kecil. 

Karena kurangnya fasilitas 

mainan disekolah anak 

menggunakan bola kecil saat 

bermain, mereka berlari-lari 

lalu saling menendang bola. 

Dalam hal ini FA dalam 

indikator berinteraksi 

dengan teman sebaya sudah 

berkembang sangat baik 
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Mengetahui perasaan temannya 

dan merespon secara wajar 

Dari hasil observasi anak 

tentang Mengetahui 

perasaan temannya dan 

merespon secara wajar. (FA) 

sudah berkembang, dia 

selalu merespon baik 

temannya saat ingin ikut 

bermain bersama, saat 

temannya ingin ikut bermain 

bola bersama dia selalu 

menerima atau merespon 

temannya dengan baik. 

Dalam hal ini FA dalam 

indikator mengetahui 

perasaan temannya dan 

merespon secara wajar 

sudah berkembang sangat 

baik 

Berbagi dengan orang lain Dari hasil observasi peneliti 

tentang bagaimana anak 

dalam berbagi dengan orang 

lain. (FA) sudah 

berkembang, Fadil juga 

sering membawa mainannya 

kesekolah seperti bola kecil, 

saat temannya ingin 

meminjam mainan dia 

meminjamkan lalu   

mengajaknya untuk ikut 

bermain. Dalam hal ini FA 

dalam indikator berbagi 

dengan orang lain sudah 

berkembang sangat baik 

5 SY Berinteraksi dengan teman 

sebaya 

Dari hasil observasi tentang 

bagaimana anak berinteraksi 

dengan teman sebayanya. 

(SY) sudah berkembang, 

dalam berinteraksi dia selalu 

mengajak temannya untuk 

membuat kelompok tim lalu 

saling tembak menembak 

menggunakan pistol mainan 
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yang di bawanya sendiri  

dan pensil yang seakan-akan 

dia menggunakan pistol 

mainan, karena kurangnya 

pistol mainan yang dimiliki 

anak jadi SY menyuruh 

temannya untuk 

menggunakan pensil lalu 

saling berlari-larian. Dari 

permainan game yang sering 

dimainkan anak tersebut 

sehingga dia bereksperimen 

menggunakan imajinasinya, 

dia menciptakan suara-suara 

gemuruh dar-der-dor seolah-

olah disekelilingnya sedang 

berada di medan 

pertempuran. Dalam hal ini 

SY dalam indikator 

mengetahui perasaan 

temannya dan merespon 

secara wajar sudah 

berkembang sangat baik 

 

Mengetahui perasaan temannya 

dan merespon secara wajar 

Dari hasil observasi anak 

tentang indikator 

mengetahaui perasaan 

temannya dan merespon 

secara wajar, (SY) sudah 

berkembang, SY selalu 

membawa mainannya ke 

sekolah salah satunya 

mainan tembak-tembakan. 

Pada saat observasi kepada 

anak peneliti melihat Saat 

dia bermain menggunakan 

mainan miliknya ada salah 

satu anak yang menangis 

karena ingin memainkan 

mainan milik SY, lalu 

Syakir segera meminjamkan 

mainan miliknya. Dalam hal 
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ini SY dalam indikator 

mengetahui perasaan 

temannya sudah 

berkembang sangat baik 

 

Berbagi dengan orang lain peneliti melihat ada anak 

yang ingin memainkan 

mainannya dia pun 

memberikan atau 

meminjamkannya dia tidak 

menangis saat temannya 

memainkan mainan 

miliknya melainkan dia 

memberikan kebebasan 

temannya untuk memainkan 

mainan miliknya. Dalam hal 

ini SY dalam indikator 

mengetahui perasaan 

temannya sudah 

berkembang sangat baik 

 

6 SL Berinteraksi dengan teman 

sebaya 

Dari hasil observasi tentang 

bagaimana anak berinteraksi 

dengan teman sebaya. (SL) 

sudah berkembang. Salam 

salah satu anak yang cerdas 

dan aktif di kelas, Dia selalu 

berbicara dengan guru atau 

temannya disaat dia ingin 

meminjam mainan dan 

barang temannya, disaat 

proses pembelajaran 

berlangsung dia selalu 

bertanya dengan gurunya 

apa yang tidak ia ketahui, 

dia juga selalu membantu 

temannya disaat temannya 

membutuhkan bantuannya 

seperti dia membantu 

meruncingkan pensil 

temannya.  
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Mengetahui perasaan temannya 

dan merespon secara wajar 

Dari hasil observasi anak 

tentang indikator 

mengetahui perasaan 

temannya dan merespon 

secara wajar, (SL) sudah 

berkembang, SL salah satu 

anak yang selalu membawa 

makanan ringan dari 

rumahnya, disaat dia melihat 

temannya yang tidak 

membawa makanan dia 

selalu membangi makanan 

yang dia punya seperti 

membagi dua makanannya 

lalu memberikan sebagian 

kepada temannya. Dalam hal 

ini Salam dalam indikator 

mengetahui perasaan 

temannya sudah 

berkembang sangat baik 

Berbagi dengan orang lain Dari hasil observasi peneliti 

tentang bagaimana anak 

dalam berbagi dengan orang 

lain. (SL), sudah 

berkembang, salah satu 

barang yang sering Salam 

bagi dengan temannya yaitu 

makanan, dia selalu 

membagikan makanannya 

dengan temannya yang tidak 

punya makanan, SL juga 

salah satu anak yang sering 

membawa makanan ringan 

dari rumahnya ke sekolah. 

Dalam hal ini SL dalam 

indikator berbagi dengan 

orang lain sudah 

berkembang sangat baik. 
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Dokumentasi saat wawancara dengan guru 

      

  

Saat anak berinteraksi dilingkungan sekolah 
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Saat anak menggunakan gadget dirumah 
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Saat anak bermain dilingkungan rumah 
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Saat wawancara dengan orang tua anak 
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