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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FULL DAY SCHOOL TERHADAP 

PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK PESERTA DIDIK KOMPETENSI 

AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA DI SMK NEGERI 3  

SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2018-2019 

 

ABSTRAK 

Tri Kusuma Ningtyas/A210140128 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FULL 
DAY SCHOOL TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK 
PESERTA DIDIK KOMPETENSI AKUNTANSI DAN KEUANGAN 
LEMBAGA DI SMK N 3 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2018-2019. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Mei, 2019 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  implementasi kebijakan full 
day school terhadap perkembangan  sosial peserta didik di SMK N 3 Sukoharjo.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan 
kebudayaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) guru dapat mengembangkan kurikulum 
untuk menyusun strategi yang tepat dalam  pembelajaran, (2) manajemen 
pendidikan perlunya di kelola secara baik,  (3) sarana dan prasarana yang perlu 
perbaikan, (4) sumber daya manusia, guru dapat memperkaya pengetahuan, 
keterampilan, guru dapat menggunakan metode-metode pembelajaran yang 
membuat siswa tidak bosan, (5) pendanaan kepala sekolah dapat mengelola 
keuangan secara baik,  (6) keluarga, orang tua dapat mengawasi anak saat berada 
di rumah, (7) kematangan, anak ketika memiliki masalah dapat menyelesaikan 
sendiri, (8) status sosial ekonomi, anak ketika berteman jangan memilih-milih 
teman, (9) kapasitas mental, anak ketika memiliki masalah jangan terlalu emosi 
dan dapat di selesaikan  dengan cara baik-baik. 

Kata kunci:Full day school, Siswa SMK N 3 Sukoharjo, Perkembangan Sosial 
Anak 
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ABSTRACT 

 

Tri Kusuma Ningtyas/A210140128 FULL DAYPOLICY IMPLEMENTATION 
OF SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN SCHOOL STUDENTS 
COMPETENCE OF ACCOUNTING AND FINANCIAL INSTITUTIONS IN 
SMK N 3 SUKOHARJO 2018-2019 ACADEMICYEAR.Essay. Teacher Training 
and Education Faculty, Muhammadiyah University Surakarta. May, 2019 The 

 
Purpose of this study was to describe the implementation of a full day school 
policy on the social development of students at Sukoharjo Vocational High School 
3. 

This type of research is qualitative research that uses a cultural approach. 
Techniques for collecting data through interviews, observation, and 
documentation. the validity of the data is done by source triangulation and 
technical triangulation. Data analysis techniques by reducing data, presenting 
data, drawing conclusions  

The results of the study show that, (1) teachers can develop curriculum to develop 
appropriate strategies in learning, (2) education management needs to be 
managed properly, (3) facilities and infrastructure that need improvement, (4) 
teacher human resources can enrich knowledge, skills, teachers can use learning 
methods that make students not bored, (5) principal funding can manage finances 
well, (6) family, parents can supervise children while at home, (7) maturity, 
children when having problems can solve it themselves, (8) socio-economic status, 
children when friends do not choose friends, (9) mental capacity, children when 
having problems do not overly emotionally resolve them properly. 

Keywords: Full day school, Sukoharjo Vocational High School 3 Students, Child 
Social Development 

 
1. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhak, mulia, serta 

keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pasal 
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yang tertera diatas yang mempunyai arti bahwa pendidikan adalah suatu sistem 

yang harus direncanakan secara mantang sehingga proses pembelajaran terwujud 

dengan suasana belajar yang dapat membuat siswa menjadi suatu komunitas 

belajar. Dalam hal ini peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

atau menjadikan dirinya yang berkualitas. Hal tersebut ditunjukan untuk spiritual 

keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan, aklak, keterampilan, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Full day school adalah sistem pendidikan yang sengaja dirancang untuk 

menjawab tuntutan berbagai kalangan masyarakat, kususnya para orang tua yang 

mengkhawatirkan pergaulan sosial zaman sekarang dan lebih memilih agar anak 

mereka mempunyai waktu belajar lebih lama. Full day school menjadikan peserta 

didik memilih keterampilan sosial baik, anak juga nenjadi lebih mudah untuk 

bergabung dan bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnnya karena waktu 

anak sebagai besar dihabiskan di sekolah. Akan tetapi dengan adanya jam sekolah 

dari pagi samapi sore hari, waktu dan segala kegiatan anak lebih banyak 

dihabiskan di lingkungan sekolah daripada di lingkungan rumah. 

Tujuan kebijakan  full day school antara lain; (1) minimya waktu orang tua 

dirumah berinteraksi dengan anak dikarenakan kesibukan  dari tuntutan pekerjaan; 

(2) meningkatnya single parents dan banyaknya aktivitas seorang tua yang kurang 

memberikan perhatian pengawasan dan keamana, serta kenyamanan terhadap 

segala tuntutan kebutuhan anak dikarenakan minimnya waktu orang tua bersama 

anak, terutama bagi anak usia dini; (3) perlunya formulasi jam tambahan 

keagaman bagi anak dikarenakan minimya waktu orang tua bersama anaknya; (4) 

peningkatan kualitas pendidikan sebagai alternatif solusi terhadap berbagai 

permasalahan kemerosotan bangsa (5) semakin canggihnya dunia komunikasih, 

membuat dunia seolah-olah tanpa batas (Borderless word) yang dapat 

mempengaruhi perilaku anak jika tidak mendapatkan pengawasan dari orang 

dewasa. Sistem pendidikan full day school dan terpadu juga mengutamakan 

pembentukan kepribadian untuk menanamkan nilai-nilai yang positif pada anak 

(Iwan Kuswandi, 2012). 
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SMK Negeri 3 Sukoharjo adalah salah satu sekolah yang menerapkan 

pembelajaran dengan sistem full day school. Sebelumnya, sekolah SMK N 3 

Sukoharjo menerapkan sistem pembelajaran reguler, dimana jam belajar sekolah 

dimulai dari jam 07.00-14.00 WIB. Proses belajar mengajar hanya dilakukan di 

dalam kelas, sehingga berpotensi besar untuk membuat siswa cenderung lebih 

cepat jenuh dan bosan. Karena kecenderungan untuk lebih mengedepankan 

peningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam bidang intelegensi atau kognitif, 

sehingga aspek emosional dan spritual siswa kurang bisa dikontrol oleh pihak 

sekolah. 

Proses perkembangan sosial anak dapat mengalami  perubahan yang terjadi 

pada anak yang dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek fisik dan motorik. 

Perkembagan tumbuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susuna saraf dan 

otot. Salah satu aspek penting pada proses perkembangan adalah perkembangan 

motorik kasar yaitu gerak tubuh mengunakan otot-otot besar atau sebagai besar 

dari seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak sebagai awal 

dari kecerdasan dan emosi sosial anak khususnya anak toddler (Hidayat,2008). 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan kualitatif dan menggunakan pendekatan kebudayaan 

(Etmografi). menurut Hardiansyah (210:17), “Penelitian etnografi merupakan 

suatu penelitian yang difokuskan pada deskripstif dan interprestasi terhadap 

budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui 

pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang 

diteliti”. 

Objek penelitian adalah SMK N3 Sukoharjo. Subjek penelitian ini yaitu 

Kepala Sekolah SMK N 3 Sukoharjo, Komite, Guru Akuntansi, Peserta didik 

kelas X Akuntansi B di SMK N 3 Sukoharjo. 

Harsono (2016 ; 39) mengemukakan langkah-langkah etnografi pendidikan 

menurut Spradley adalah s4ebagai berikut :a. Menetapkahn informasi, b. 

Melakukan wawancara dengan informan, c. Membuat catatan etnografis, d. 
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Mengajukan deskriptif, e.Melakukan analisis wawancara etnografis, 

f.Membuatanalisis domain, g.Mengajukan pernyataan struktural, h. Membuat 

analisis taksonomik, i.Mengajukan pernyataan kontras, j.Membuat analisis 

komponen, k.Menentukan tema-tema budaya, i.menulis etnografi 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilakukan di SMK N 3 Sukoharjo mengenai implementasi 

kebijakan full day school terhadap perkembangan sosial anak menunjukan bahwa 

belum ada perkembangan baik.  

3.1 Implementasi Kebijakan Full Day School 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, implementasi kebijakan full 

day school di SMK N 3 Sukoharjo sudah meningkatkan perkembangan sosial 

anak. Terlihat bahwa dalam implementasi kebijakan full day school ini, dari pihak 

sekolah dan siswa belum dapat mempersiapkan dengan matang. Ada beberapa 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan full day school di SMK N 3 

Sukoharjo. 

Pertama dari segi kurikulum, masih belum ada pengembangan kurikulum 

yang dilakukan di SMK N 3 Sukoharjo ini. Pihak kurikulum tentunya juga mulai 

menyususun strategi-strategi yang seharusnya membuat sekiranya bisa 

mendukung keberhasilan adanya majuan kebijakan full day school dan di terima 

bagi siswa maupun guru. Dengan menggunakan kurikulum baru untuk 

meningkatkan pengembangan kurikulum yang baru dan bisa di terima siswa 

dengan baik. 

Kedua, dilihat dari manajemen pendidikan, masih banyaknya yang belum di 

kelola dengan baik dan benar dari pihak sekolah SMK N 3 Sukoharjo. Dari pihak 

sekolah sama sekali belum menyusun program-program apa saja yang akan 

dilaksanakan guna untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan full day school di 

SMK N 3 Sukoharjo. 

Ketiga, dilihat dari sarana dan prasaran yang ada masih di perlukan 

perbaikan, penambahan, dan pengembangan demi terwujudnya pembelajaran yang 

menyenangkan dan nyaman agar siswa mampu berkonsentrasi dengan baik. 
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Belum adanya kipas di rungan kelas membut suasana pembelajaran kurang 

nyaman. Keadaan ruangan kelas yang tidak adanya LCD menghambat guru dalam 

menyampean materi pembelajaran dan siswa merasa cepat lelah dan bosan di 

karenakan cara mengajarnya tidak menggunakan LCD. 

Keempat, sumber daya manusia, guru dituntut untuk selalu memperkaya 

penegetahuan, dan keterampilan serta harus memperkaya diri dengan 

menggunakan metode-metode pembelajaran sekirannya yang tidak membuat 

siswanya mersa bosan pada saat pembelajaran berlangsung akan tetapi, 

pembelajaran di SMK N 3 Sukoharjo ini guru masih menggunakan metode yang 

monoton. Metode yang digunakan pada saat pembelajaran adalah masih 

menggunakan ceramah, diskusi, kelompok, dan penugasan, sehingga dengan 

menggunakan metode yang digunakn guru masih monoton akan membuat siswa 

mudah bosan dengan pembelajaran yang berlangsung, terlebih karena waktu 

belajar yang semakin lama dari pagi hingga sore hari. 

Kelima, dilihat dari pendanaan. Pada dasarnya perlu adanya strategi 

pengelolahan keuangan yang terinci dan jelas untuk menunjukan pelaksanaan 

program full day school ini, baik untuk pembelian sarana dan prasarana, untuk 

memberikan honor guru atau pun untuk konsumsi. Namun di SMK N 3 Sukoharjo 

ini fasilitas yang menunjang terlaksananya kebijakan full day school masih 

banyak kekurangan. Belum adanya anggaran yang pasti untuk pembelian 

konsumsi baik untuk guru maupun siswa. 

Pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pada 

fokus penelitihn adalah pada kebijakan full day school untuk meningkatkan 

prestasi belajar sedangkan pada penelitian ini fokus pada perkembangan sosial 

anak peserta didik di SMK N 3 Sukoharjo. Perbedaan yang kedua yaitu pada 

penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan program full day school didukung 

adanya fasilitas sekolah yang memadai, tenaga pendidikan yang terampil dan 

selalu membuat suasana belajar yang menyenangkan. Akan tetapi pada penelitian 

ini fasilitas yang mendukung keberhasilan program full day school belum 

maksimal. Masih banyak kekurangan yang dirasakan, baik oleh guru maupun 

siswa itu sendiri. Perbedaan yang ketiga yaitu, pada penelitian sebelumnya pihak 
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sekolah selalu membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan sedangkan 

pada penelitian ini guru masih menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya 

jawab yang membuat siswa mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

Persamaan penelitiaan sebelumnya yaitu kedua sekolah ini sudah menerapkan 

kebijakan full day school yang telah di buat oleh pemerintah. 

Fuji Dwi Lestari 2012 hasil penelitiannya ada tiga bahwa implementasi full 

day school dalam meningkatkan Prestasi belajar siswa di MTsN Surakarta 

berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah diterapkan oleh 

MTsN Surakarta I. Keberhasilan dari penerapan full day school ini karena 

didukung dengan fasilitas sekolah yang memadai dan tenaga pendidikan serta 

kependidikan yang sudah bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. 

Kedua dengan adanya sistem full day school ini pihak sekolah selalu berusaha 

membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga lebih menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Ketiga, hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan full day school ini, kepala sekolah memberikan beberapa upaya yang 

harus dilaksanakan. 

Berdasarkan penelitian tersebut apa bila di bandingkan dengan kebijakan full 

day school di SMK N 3 Sukoharjo memiliki kesamaan yaitu sama–sama meneliti 

full day school. Adapun perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada 

Keberhasilan dari penerapan full day school ini karena didukung dengan fasilitas 

sekolah yang memadai dan tenaga pendidikan serta kependidikan yang sudah 

bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Kedua dengan adanya 

sistem full day school ini pihak sekolah selalu berusaha membuat suasana belajar 

menjadi menyenangkan sehingga lebih menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Ketiga, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan full day school ini, 

kepala sekolah memberikan beberapa upaya yang harus dilaksanakan. 

 

 

3.2 Perkembangan Sosial Anak 

Perkembangan sosial menjadi salah satu hal terpenting bagi proses pertumbuhan 

anak itu sendiri. Masa berkembangan anak dapat berupa hubungan dengan 
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keluarga atau orang-orang di lingkungan sekitarnya seperti sekolah dan rumah. 

seorang anak yang tidak bisa menjalankan peranan sosialnya ia akan sulit untuk 

diterima oleh kelompok dan kehilangan kesempatan untuk belajar sosial, sehingga 

ke mampuan sosialnya akan lebih rendah dibandingkan dengan teman seusianya. 

Perkembangan sosial anak dalam menyesuaikan diri dalam aturan-aturan 

masyarakat yang berbeda-beda. Maka perkembangan sosial anak dapat mengalami 

perubahan yang terjadi pada anak yang dapat dilihat dari faktor–faktor 

perkembangan sosial anak yaitu: 

Pertama, dari keluarga yaitu keluarga sangat berpengaruh penting dalam 

perkembangan sosial anak sebagai orang tua sangat berpengaruh penting di dalam 

lingkungan karena adanya keluarga para orang tua lebih keras dalam mendidik 

anaknya supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Apabila anak terlalu 

pulang malam seharusnya para orang tua menegur dan memberikan batasan jam 

pulang malam agar orang tua bisa bisa mengontrol anak. 

Kedua, kematangan yaitu perkembangan sosial anak dalam kemantangan 

pada saat anak mengalamai permasalahan dengan teman sebaya maupun dengan 

siapa pun anak bisa menyelesekan permasalahan dengan baik dan benar dan 

apabila anak tidak bisa menyelesakan sendiri bisa minta bantuan dengan guru BP 

agar guru BP bisa mengarahkan dengan benar supaya anak tidak menyelesekan 

dengan kekerasan. 

Ketiga, status sosial ekonomi yaitu di sekolah ini mengajarkan bahwa ketika 

memilih teman jangan memndang kaya miskin dan pekerjaan orang tuanya ada 

yang bekerja sebagai guru ada juga yang bekerja di pabrik dan carilah teman 

sebanyak banyaknya agar menjadi saudara kita sendiri. 

Keempat, pendidikan yaitu pendidikan sangat bepengaruh sangat penting 

dalam perkembangan sosial anak. Dengan mengikuti ekstrakulikuler anak bisa 

bergaul sesama teman-teman sebaya anak dapat meningatkan pengetahuan dalam 

berbagai bidang manapun seperti akademik maupin non akademik. 
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Kelima, kapasitas mental atau emosi yaitu pada saat anak mengalami 

kesulitan anak tidak bisa langsung meminta guru untuk membantunya melainkan 

anak dapat menyelesekan sendiri persoalan yang dihadapi anak ketika anak tidak 

bisa menghadapinya anak bisa langsung minta bantuan teman sebaya atau ibu 

guru untuk menerangkan lagi pembelajaran yang tidak paham. 

Anestesya Lovena 2013 hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara 

perkembangan sosial anak terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 

IV/B SD Negeri 65 kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hasil 

menunjukkan bahwa rhitung = 0,5208 yang berada pada arah yang positif yang 

berarti memiliki korelasi baik, sedangkan untuk uji signifikan koefisien korelasi 

menunjukkan bahwa rtabel pada taraf signifikan=0,05 sebesar 0,468. Dengan 

demikian dapat diketahui rhitung lebih besar dari pada rtabel dengan kata lain Ho 

ditolak sedangkan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara perkembangan sosial anak terhadap hasil belajar bahasa 

Indonesia pada siswa kelas IV/b SD Negeri 65 kota Bengkulu. 

Berdasarkan penelitian tersebut apa bila di bandingkan dengan  

perkembangan sosial anak dididk di SMK N 3 Sukoharjo sama-sama meneliti 

perkembangan sosial anak. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu 

bahwa rhitung = 0,5208 yang berada pada arah yang positif yang berarti memiliki 

korelasi baik, sedangkan untuk uji signifikan koefisien korelasi menunjukkan 

bahwa rtabel pada taraf signifikan=0,05 sebesar 0,468. Dengan demikian dapat 

diketahui rhitung lebih besar dari pada rtabel dengan kata lain Ho ditolak sedangkan 

Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

perkembangan sosial anak terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa 

kelas IV/b SD Negeri 65 kota Bengkulu. 

 

 

3.3 Kebijakan full day school terhadap perkembangan sosial anak 
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Ide dasar desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah adalah pengembangan 

pendidikan berbasis masyarakat. Otonomi dalam sistem dan pengelolahan 

pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan 

masyarkat dan Seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini merupakan suatu bentuk 

pengelolahan sekolah yang memberikan keleluasan pada sekolah dalam 

mengelola pembelajaran dan sumber dayanya secara maksimal. Menurut 

Aryadama (2010:11) dengan adanya sekolah yang di perlukannya dari pagi hingga 

sore hari, maka sekolah lebih leluasa dalam mengatur jadwal pembelajaran 

dengan menambah beberapa materi pemebelajaran islam. 

Hasil penelitian yang dilakukan di SMK N 3 Sukoharjo mengenai kebijakan 

full day school terhadap perkembangan sosial anak menunjukan bahwa 

perkembangan sosial anak sangat baik. Anak-anak di SMK N 3 Sukoharjo dapat 

bersosialiassi di dalam sekolah maupun di luar sekolah halnya seperti di 

masyarakat dengan mengikuti kegiatan yang diadakan di dalam karang taruna 

maupun di lingkungan masyarakat anak dapat bersoislisasi lebih baik. Serta ketika 

anak berada di dalam sekolah anak bisa bersosilisasi dengan teman sebaya dengan  

mengikuti extrakulikuler untuk meningkatkan perkembangan sosial seperti 

mengikuti ekstrakulikuler OSIS dan pramuka dan masih banyak lagi ekstrakuler 

yang ada di SMK N 3 Sukoharjo. Dengan mengikuti kegiatan ektrakulikuler anak 

dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah teman. Ketika anak mengalami 

masalah anak didik SMK N 3 Sukoharjo dapat menyelesekan sendiri dan tidak 

tergantung pada orang tua masing-masing maupun guru yang tidak ikut campur 

dalam permasalahan yang dihadapi siswa SMK N 3 Sukoharjo. Guru hanya bisa 

memberikan pengarahan atau motivasi terhadap siswa yang mengalami 

permasalahan. Pendidikan merupakan salah satu paling utama dalam mencari ilmu 

dan bersosialisasi di dalam pendidikan lebih mudah dengan mengikuti 

ekstrakulikuler.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan data yang di peroleh serta analisis yang telah dilaksanakan, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan full day school di SMK N 3 Sukoharjo 

adalah guru dapat mengembangkan kurikulum untuk menyusun strategi yang 
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tepat dalam pembelajaran. Manajemen pendidikan yang belum di kelola secara 

baik dan benar. Serta dalam sarana dan prasarana yang masih di perlukan 

perbaikan. Di lihat dari sumber daya manusia guru di tuntut selalu memperkaya 

pengetahuan, ketampilan dan guru harus mengunakan metode-metode 

pembelajaran yang sekiranya membuat siswanya merasa bosan. Yang terakhir 

dengan pendanaan guru maupun kepala sekolah seharusnya perlu srategi untuk 

mengelola keuangan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan full day school 

dengan baik. 

Perkembangan sosial anak pada dasarnya sangat  berpengaruh penting dalam 

perkembangan anak dengan adanya keluarga orang tua dapat mengontrol dari 

segala apapun dan orang tua bisa mengawasi anak dengan benar. Serta dengan 

kematangan, ketika anak memiliki masalah dengan temanya anak dapat 

menyelesekan sendiri. Status sosial anak dalam memilih teman yang tidak 

memadang status sosialnya seperti ada yang orang tuanya bekerja sebagai guru 

maupun di pabrik mereka masih berteman. Serta dengan kapasitas mental atau 

emosi anak ketika anak memiliki permasalahan anak dapat menyelesekannya 

sendiri apabila anak tidak bisa menyelesekan bila langsung meminta guru untuan 

bantuan untuk menyelesekannya 
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