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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia dini merupakan masa anak dapat mengembangkan

berbagai aspek yang ada di dalam dirinya, diantaranya adalah

perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan fisik motorik,

perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, dan masih banyak lagi

perkembangan-perkembangan lain yang dapat dieksplorasi dan

dikembangkan lagi oleh anak di masa emas ini. Dengan

berkembangnya kemampuan yang ada dalam diri anak, maka

diharapkan dapat meningkatkan perkembangan-perkembangan dalam

diri anak dan berkembang lebih baik lagi.

Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini harus benar-

benar diperhatikan, karena jika proses pertumbuhan dan

perkembangan tidak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan

tahapan perkembangannya dikhawatirkan akan berpengaruh pada

masa dewasanya nanti.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Bab I, Pasal I, Butir 14 dinyatakan, bahwa

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang

ditunjukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
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pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.1 Tetapi

kenyataannya di masa sekarang ini, banyak anak yang kurang mampu

mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang ada di dalam

dirinya, dikarenakan kurangnya pemberian stimulasi yang tepat pada

anak, yaitu rangsangan untuk menumbuhkan berbagai aspek

perkembangan yang ada pada diri anak. Tetapi banyaknya pemberian

permainan modern atau gadjet yang berlebihan, masalah tersebut

dapat menyebabkan kurangnya anak dalam mengeksploitasikan

perkembangan yang ada dalam dirinya.

Saat ini banyak anak yang lebih tertarik menghabiskan waktu

mereka di dalam rumah dengan berbagai permainan modern-nya

seperti bermain gadjet dan menonton TV ketimbang bermain dengan

teman sebayanya. Anak terbiasa dengan keadaan seperti ini, yaitu anak

banyak melakukan aktifitasnya dengan bermain gadjetnya ketimbang

bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman dan lingkungan di

sekitarnya.

Kebiasaan yang seperti itu dapat menimbulkan kurangnya

aktifitas antara anak dengan teman dan kurangnya anak juga bermain

di luar rumah dan itu mengakibatkan kurangnya interaksi anak dengan

teman dan lingkungan di sekitarnya dan itu akan menghambat

1 Herlina Indrijati (ed.), Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2016), Cet. I, h. 156-157



3

pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama perkembangan sosial

pada diri anak.

Menurut Piaget, “anak harus berinteraksi dengan

lingkungannya untuk berkembang dan membangun struktur kognitif

baru dalam dirinya.2 Keadaan yang seperti itu, dikhawatirkan anak

kurang dapat menumbuhkan aspek perkembangan yang ada di dalam

dirinya dan ditakutkan akan membuat anak kurang mampu untuk

bersosialisasi dengan teman dan lingkungannya akibat kurangnya anak

dalam bergaul, bahkan pada waktu anak berada di lingkungan

sekolahpun anak tidak dapat lepas dari permainan modern-nya atau

gadjetnya dari pada menghabiskan waktunya dengan teman-temannya.

Keadaan seperti itu juga terjadi pada anak kelompok B di RA

Al-Ulinnuha, banyak anak yang menghabiskan waktu bermainnya

dengan permainan modern dan gadjetnya yang mereka bawa dari

rumah, itu mengakibatkan kurangnya sosialisasi antara anak dengan

temannya dan itu dapat berpengaruh pada proses belajar dan

pembelajaran. Dengan keadaan yang seperti itu banyak anak yang

kurang berinteraksi dan bergaul dengan teman sebayanya dan dapat

menghambat proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan

menjadi kurang kondusifnya proses belajar dan pembelajaran.

Menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan

2 Rosleny Marliani, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung:
Pustaka Setia, 2016), Cet. I, h. 91
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pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial

dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri

terhadap norma kelompok, moral dan tradisi yang meleburkan diri

menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta kerjasama.3

Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian khusus dari orang terdekat dan

lingkungan sekitar untuk berperan serta dalam meningkatkan proses

pembelajaran yang menyenangkan untuk dapat menumbuhkan

berbagai aspek perkembangan yang ada dalam diri anak, terutama

menumbuhkan kemampuan sosialnya. Mereka harus mampu

memberikan stimulasi yang tepat untuk menumbuhkan kemampuan

sosial pada anak yaitu agar anak dapat mengeksplorasikan dirinya

dengan berinteraksi bersama teman sebayanya dan lingkungan

sekitarnya.

Menurut Mulyadi, “bermain dengan teman sebaya membuat

anak-anak belajar membangun suatu hubungan sosial dengan anak-

anak lain yang belum dikenalnya dan mengatasi berbagai persoalan

yang ditimbulkan oleh hubungan tersebut.”4

Guru berinisiatif untuk melakukan berbagai inovasi pada

proses belajar dan pembelajaran yaitu dengan menggunakan berbagai

cara untuk dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak

terutama pada peningkatan kemampuan sosial pada diri anak, yaitu

3 Ibid., h. 145
4 Euis Kurniati, Permainan Tradisional dan Peranannya dalam Mengembangkan

Keterampilan Sosial Anak, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. I, h. 5
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dengan menerapkan berbagai permainan tradisional untuk menarik

minat anak dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar agar

anak dapat bermain sambil belajar serta anak juga dapat lebih

mengenal berbagai permainan tradisional yang dapat menumbuhkan

kemampuan sosial anak dan aspek-aspek perkembangan dalam diri

anak lainnya. Permainan tradisional yang dapat menumbuhkan

kemampuan sosial anak diantaranya adalah permainan gobak sodor.

Permainan tradisional ini dimainkan oleh beberapa anak dan

berkelompok, permainan ini juga dihadapkan dapat meningkatkan

kemampuan sosial pada diri anak.

Menurut Syaodih, perkembangan sosial pada masa kanak-

kanak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai

permainan.5 Dengan diterapkannya penggunaan permainan tradisional

gobak sodor dalam proses belajar dan pembelajaran diharapkan anak

akan lebih mampu berinteraksi dan mampu bersosialisasi dengan

teman dan lingkungan di sekitarnya dan diharapkan pula dapat

menumbuhkan berbagai aspek perkembangan yang ada didalam

dirinya, dan menjadikan proses kegiatan belajar mengajar menjadi

lebih menyenangkan.

Berdasarkan uraian paragraf diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan

Permainan Gobak Sodor Dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial

5 Ibid. H. 17
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Anak Kelompok B Di Ra Al-Ulinnuha”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di

identifikasikan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Pengaruh permainan modern terhadap kemampuan sosial pada

anak

2. Kurangnya sosialisasi dan interaksi anak dengan teman dan

lingkungan sekitarnya

3. Peranan permainan gobak sodor dalam meningkatkan kemampuan

sosial pada diri anak

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah

diatas dan mengingat keterbatasan peneliti dalam mengkaji

permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada tujuan dari

permainan Gobak Sodor yaitu untuk membina kekompakan, melatih

bersosialisasi dan menumbuhkan rasa kegembiraan. Aspek lain yang diteliti

adalah kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha yaitu

kemampuan bekerjasama dalam kelompok, kemampuan menaati peraturan

permainan, kemampuan menghargai orang lain dan kemampuan mau

bermain dengan teman.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan sosial anak sebelum penggunaan

permaianan gobak sodor di RA Al-Ulinnuha.

2. Bagaimana kemampuan sosial anak sesudah penggunaan

permaianan gobak sodor di RA Al-Ulinnuha.

3. Bagaimana perbedaan kemampuan sosial anak sebelum dan

sesudah menggunakan permainan gobak sodor di RA Al-Ulinnuha.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Memperoleh data kemampuan sosial anak sebelum penggunaan

permainan gobak sodor di RA Al-Ulinnuha.

2. Memperoleh data kemampuan sosial anak sesudah penggunaan

permainan gobak sodor di RA Al-Ulinnuha.

3. Memperoleh data perbedaan kemampuan sosial anak sebelum dan

sesudah penggunaan permainan gobak sodor di RA Al-Ulinnuha.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat digunakan untuk membantu

pembelajaran peserta didik untuk meningkatkan kompetensi

pembelajaran.
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2. Bagi guru dan calon guru, penelitian ini dapat dijadikan referensi

dan tambahan pengetahuan tentang metode pembelajaran,

khususnya untuk meningkatkan perkembangan sosial pada anak.

3. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk

meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah serta dapat

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Hakikat Anak Usia Dini

a Pengertian Anak Usia Dini

Secara sosiologis anak diartikan sebagai makhluk

ciptaan Allah SWT, yang senantiasa berinteraksi dalam

lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak

diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status

sosial yang lebih rendah dari masyarakat lingkungan tempat ia

berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah

pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan

adanya keterbatasan yang dimiliki anak sebagai wujud untuk

berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya

kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses

pertumbuhan proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat

usia yang belum dewasa.6

Definisi anak usia dini yang dikemukakan oleh NAEYC

(National Assosiasi Education for Young Children) adalah

sekelompok individu yang berada pada rentang usia 0 – 8 tahun.

Anak usia dini merupakan sekelompok manusia yang berada

6 Marliani, Op.Cit., h. 43

8
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dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada usia

tersebut para ahli menyebutnya sebagai masa emas (golden

age) yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan

kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia

dini perlu diarahkan pada fisik, kognitif, sosio emosional, bahasa

dan kreativitas yang seimbang sebagai peletak dasar yang tepat

guna pertumbuhan pribadi yang utuh.

Pengertian anak usia dini memiliki batasan usia dan

pemahaman yang beragam, tergantung dari sudut pandang

yang digunakan. Secara tradisional pemahaman tentang anak

sering diidentifikasikan sebagai manusia mini, masih polos dan

belum bisa apa-apa dengan kata lain belum mampu berfikir.

Pemahaman lain tentang anak usia dini adalah anak merupakan

manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus

dikembangkan.

Masa anak usia dini dimulai setelah bayi yang penuh

dengan ketergantungan, yaitu kira-kira usia 2 tahun sampai saat

anak matang secara seksual. Ia memiliki karakteristik tertentu

yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa serta akan

berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya.7

7 Aris Priyanto, Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas
Bermain, Jurnal Ilmiah Guru “COPE” No. 20/Tahun XVIII/November 2014, h. 42
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b Karakterisktik Anak Usia Dini

Karakteristik anak usia yang khas adalah, sebagai

berikut.

1) Anak itu bersifat egosentris, ia cenderung melihat dan

memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya

sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perilakunya seperti masih

berebut alat-alat mainan, menangis bila menghendaki

sesuatu yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, atau

memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Karakteristik

seperti itu terkait dengan perkembangan kognitifnya yang

menurut Piaget disebutkan bahwa anak usia dini sedang

berada pada fase transisi dari fase pra operasional (2 – 7) ke

fase operasional konkret (7 – 11).

2) Anak memiliki rasa ingin tahu besar, menurut persepsi anak,

dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan

menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan anak

yang tinggi. Rasa keingintahuan sangatlah bervariasi,

tergantung apa yang menarik perhatiannya. Sebagai contoh,

anak lebih tertarik dengan benda yang menimbulkan akibat

dari pada yang terjadi dengan sendirinya.

3) Anak adalah makhluk sosial, anak senang diterima dan

berada dengan teman sebayanya. Mereka senang bekerja

sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan
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pekerjaannya. Mereka senang bekerja sama saling

memberikan semangat dengan semua temannya. Anak

membangun konsep diri sendiri melalui interaksi sosial. Ia

akan membangun kepuasan melalui penghargaan diri ketika

diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan temannya.

4) Anak bersifat unik, anak merupakan individu yang unik

dimana masing-masing memiliki bawaan, minat, kapabilitas

dan latar belakang kehidupan yang berbeda satu dengan

yang lainnya. Di samping memiliki kesamaan, anak juga

memiliki keunikan tersendiri seperti dalam gaya belajar,

minat dan latar belakang keluarga.

5) Anak umumnya kaya dengan fantasi, anak senang dengan

hal-hal yang bersifat imajinasi, sehingga pada umumnya ia

kaya dengan fantasi. Anak dapat bercerita melebihi

pengalaman-pengalaman aktualnya atau kadang bertanya

hal-hal gaib sekalipun. Hal ini sebabkan imajinasi anak

berkembang melebihi apa yang dilihatnya. Sebagai contoh,

ketika anak melihat gambar sebuah robot, maka

imajinasinya berkembang bagaimana robot itu berjalan dan

bertempur dan seterusnya.

6) Anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Pada

umumnya anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu

kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat
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mengalihkan perhatian pada suatu kegiatan lain, kecuali

memang kegiatan tersebut selain menyenangkan juga

bervariasi dan tidak membosankan. Disebutkan bahwa

sepuluh menit adalah waktu yang wajar bagi anak usia

sekitar 5 tahun untuk dapat duduk dan memperhatikan

sesuatu secara nyaman. Daya perhatian yang pendek

membuat ia sangat sulit untuk duduk dan memperhatikan

sesuatu untuk jangka waktu yang lama, kecuali terhadap hal-

hal yang menyenangkan. Pembelajaran dapat dilakukan

dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan

menyenangkan.

7) Anak merupakan masa belajar yang paling potensial, masa

anak usia dini disebut sebagai masa golden age atau magic

years, NAEYC mengemukakan bahwa masa-masa awal

kehidupan tersebut sebagai masa-masanya, belajar dengan

slogannya “Early years are learning years”. Hal ini disebabkan

bahwa selama rentang waktu usia dini, anak mengalami

berbagai pertumbuhan dan perkembangan yang sangat

pesat dan cepat pada berbagai aspek. Pada periode ini

hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk

tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Oleh

karena itu, pada masa ini anak sangat membutuhkan
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stimulasi dan rangsangan dari lingkungannya.8

2. Hakikat Kemampuan Sosial Anak Usia Dini

a Pengertian Kemampuan

Kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu

tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Seseorang

dapat melakukan sesuatu karena adanya kemampuan yang

dimilikinya. Dalam pandangan Munandar, kemampuan ini ialah

potensi seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir serta di

permatang dengan adanya pembiasaan dan latihan, sehingga ia

mampu melakukan sesuatu. Senada dengan Munandar, juga

mengatakan bahwa kemampuan merupakan suatu kapasitas

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan tertentu. Dengan

demikian, dari kedua keterangan di atas, dapat dipahami bahwa

kemampuan merupakan suatu daya atau kesanggupan dalam

diri setiap individu dimana daya ini dihasilkan dari pembawaan

dan juga latihan yang mendukung individu dalam menyelesaikan

tugasnya.9

b Pengertian Sosial

Makna sosial dipahami sebagai upaya pengenalan

8 Ibid., h. 43
9 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini : Pengantar Dalam Berbagai

Aspeknya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 97-98
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(sosialisasi) anak terhadap orang lain yang ada di luar dirinya

dan lingkungannya, serta pengaruh timbal balik dari berbagai

segi kehidupan bersama yang mengandalkan hubungan satu

dengan yang lainnya, baik dalam bentuk perorangan maupun

kelompok. Dalam kajian sosiologis, memberikan definisi sosial

ini yang disebut dengan proses sosial yaitu cara-cara

berhubungan yang dilihat apabila perorangan dan kelompok-

kelompok sosial yang saling bertemu dan menentukan sistem

serta bentuk-bentuk hubungan ini, atau apa yang akan terjadi

apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya

pola-pola kehidupan yang telah ada.

Proses sosial yang dimaksud Soekanto ini memiliki

ruang lingkup yang sangat luas, yakni menyangkut berbagai segi

kehidupan bersama, misalnya mempengaruhi antara sosial dan

politik, politik dan ekonomi, serta ekonomi dan hukum. Namun

dalam bahasa ini, proses sosial yang dimaksud lebih ditunjukan

pada hubungan sosial anak dengan sesamanya atau orang-orang

yang ada di dalam lingkungannya. Bagaiman anak bersosialisasi

dengan yang lain, seperti dengan orang tua, anggota keluarga,

guru dan orang lain yang ada di sekitar lingkungan dimana anak

berada baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan



16

masyarakat sekitarnya.10

Mengacu pada definisi kemampuan dan sosial di atas

maka dapat dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan

kemampuan sosial anak adalah daya untuk melakukan suatu

tindakan untuk melakukan upaya pengenalan (sosialisasi) anak

terhadap orang lain yang ada di luar dirinya dan lingkungannya

serta pengaruh timbal balik dari berbagai segi kehidupan

bersama yang mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya.

3. Perkembangan Sosial Anak Usia Dini

a Pengertian Perkembangan Sosial Anak Usia Dini

Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan

perubahan ini tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif.

Perkembangan tidak ditekankan pada segi material. Melainkan

pada segi fungsional. Pengertian lain dari perkembangan adalah

perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme

menuju tingkat kedewasaannya atau kematanganya (maturation)

yang berlangsung secara sistematis, progresif dan

berkesinanbungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun

psikis (rohaniah).

Sosialisasi adalah segala perilaku manusia yang

menggambarkan hubungan non individualisme. Sehubungan

10 Ibid., h. 134-135
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perkembangan sosial anak ada beberapa aspek esensial yang

perlu dipahami dari studi mengungkapkan bahwa di saat anak

berinteraksi dengan kelompok teman sebaya, anak-anak pra

sekolah saling berbagi (sharing) dalam dua hal. Pertama adalah

berupa partisipasi sosial (sosial participation) yakni keterlibatan

anak dalam aktivitas bermain bersama atau berupaya mengikuti

kegiatan kelompok teman yang sedang berlangsung. Kedua

adalah berupa perlindungan terhadap kawasan pergaulan

kelompok (the protection of interactive space). Yakni

kecenderungan anak yang terlibat dalam suatu episode kegiatan

bermain yang sedang berlangsung untuk menolak upaya atau

gangguan dari anak lain yang sedang berpartisipasi.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial

merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial.

Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan

diri terhadap norma, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi

satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerjasama.

Perkembangan perilaku sosial anak ditandai dengan

adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatkan

keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu

kelompok, dan tidak puas bila tidak bersama teman-temannya.

Anak tidak lagi puas bermain sendiri di rumah atau dengan

saudara-saudara kandung atau melakukan kegiatan dengan
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anggota-anggota keluarga, anak ingin bersama teman-temannya

dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila tidak bersama

teman-temannya.

Dua dan tiga teman tidaklah cukup baginya. Anak ingin

bersama kelompoknya, karena hanya dengan demikian terdapat

cukup teman untuk bermain dan berolahraga, dan dapat

memberikan kegembiraan. Sejak anak masuk sekolah sampai

masa puber, keinginan untuk bersama dan untuk diterima

kelompok menjadi semakin kuat. Hal ini, berlaku baik untuk anak

laki-laki maupun perempuan.11

b Ciri-ciri Perkembangan Sosial

Ciri-ciri perkembangan sosial anak usia dini menurut Dini

Sujiono adalah sebagai berikut.12

1) Kelahiran sampai usia tiga tahun

a) Bereaksi terhadap orang lain

b) Menikmati pada saat bergaul dengan anak-anak lain

c) Dapat memelihara keterlibatan dengan anak yang lain

untuk suatu periode yang sangat pendek

d) Mampu berbagi tanpa perlu membujuk

e) Menunjukan kemampuan yang sangat kecil untuk

11 Farida Mayar, “Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Sebagai Bibit Untuk Masa
Depan Bangsa”, Jurnal Al-Talim, Jilid I, Nomor 6 November 2013, h. 460

12 Ibid., h. 461
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menunda kepuasan

f) Dapat meniru tindakan dari orang lain

g) Mulai untuk melibatkan diri pada permainan yang paralel

2) Usia 3 – 4 tahun

a) Menjadi lebih sadar akan diri sendiri

b) Mengembangkan perasaan rendah hati

c) Menjadi sadar akan rasial dan perbedaan seksual

d) Dapat mengambil arah, mengikuti beberapa aturan

e) Memiliki perasaan yang kuat ke arah rumah dan keluarga

f) Menunjukan suatu perubahan dalam hal perasaan atau

pengertian dari kepercayaan pada diri sendiri

g) Memiliki teman bermain khayalan

3) Usia 5 – 6 tahun

a) Menyatakan gagasan yang kaku peran jenis kelamin

b) Memiliki teman baik, meskipun untuk jangka waktu yang

pendek

c) Sering bertengkar tetapi dalam waktu yang singkat

d) Dapat berbagi dan mengambil giliran

e) Ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan pengalaman di

sekolah

f) Mempertimbangkan setiap guru merupakan hal yang

sangat penting

g) Ingin menjadi yang nomor satu
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h) Menjadi lebih posesif

c Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Anak

Usia Dini

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial

anak usia dini adalah sebagai berikut.13

1) Faktor Perkembangan Keluarga

Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus

belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang

lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan

atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di

lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya atau

pun orang dewasa lainnya. Dan lingkungan keluarga adalah

lingkungan yang pertama yang akan dikenal anak.

Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh proses

perlakuan atau bimbingan orang terhadap anak dalam

mengenal berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-

norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan

memberikan contoh kepada anaknya bagaimana

menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-

hari. Proses bimbingan orang tua ini lazim disebut

sosialisasi.

13 Farida Mayar, “Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Sebagai Bibit Untuk Masa
Depan Bangsa”, Jurnal Al-Talim, Jilid I, Nomor 6 November 2013., h. 461-462
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Banyak developmentalis yang bekerja di bidang

kebudayaan dan pembangunan menemukan dirinya

sepaham dengan Vygosthy, yang berfokus pada konteks

pembangunan sosial budaya. Menyatakan manusia sebagai

sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial

dan budaya. Dan juga menekankan anak berkembang

sosialnya dibantu, dibimbing oleh orang yang terampil

dalam bidang sosial tersebut.

Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a) Status di Keluarga

Sosialisasi seorang anak akan dipengaruhi oleh statusnya.

Siapakah ia di dalam keluarga tersebut? Apakah seorang

kakak, adik, anak dan lainnya. Hal ini akan dipengaruhi

proses sosialisasinya, seperti bagaimana ia harus

berperan ketika menjadi anak, ketika menjadi adik, dan

ketika menjadi kakak.

b) Keutuhan Keluarga

Jika sebuah keluarga yang keutuhannya bagus, jarang

terdengar konflik di dalamnya, maka sosialisasi anak

dapat berjalan dengan lancar, karena tidak ada factor yang

mengganggu berjalannya proses sosialisasi anak tersebut.

c) Sikap dan Kebiasaan Orangtua



22

Sikap dan kebiasaan orangtua akan menurun juga kepada

anaknya. Jika orangtua yang mempunyai sikap ramah

dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang

sekitar, maka dapat dipastikan sosial anak juga akan

bagus.

2) Faktor dari Luar Rumah

Faktor di luar rumah adalah wadah bagi anak untuk

bersosialisasi. Di luar rumah anak akan bertemu dengan orang

yang lebih banyak, seperti teman sebaya, orang dewasa, orang

yang lebih kecil darinya, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai

dengan perannya di lingkungan tersebut.

3) Faktor Pengaruh Pengalaman Sosial Anak

Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang

buruk, seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang

tuanya, maka hal itu, akan berpengaruh bagi proses

sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berada di luar

rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan

kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah.

Dalam pembelajaran anak melalui interaksi sosial baik

dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada

di lingkungannya. Salah satu anak adalah dengan cara
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mengamati, meniru, dan melakukan. Orang dewasa dan teman-

teman yang dekat dengan kehidupan anak merupakan objek

yang diamati anak dan ditiru.

Melalui cara ini anak belajar cara bersikap,

berkomunikasi, berempati, menghargai atau pengetahuan dan

keterampilan lainnya. Pendidikan dan orang-orang dewasa di

sekitar anak seharusnya peka dan menyadari bahwa dirinya

sebagai model yang pantas untuk ditiru anak dalam bercakap,

bersikap, merespon anak dan orang lain, sehingga dapat

membantu anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi

dan kematangan emosinya. Di sisi lain anak belajar sesuai

dengan kondisi sosial budayanya. Tumbuh dan berkembang

sesuai dengan berdasarkan pada sosial budaya yang berlaku di

lingkungan. Pendidik seharusnya mengenal budaya, kesenian

dolanan anak, baju daerah menjadi bagian setting dan

pembelajaran baik secara reguler maupun melalui kegiatan

tertentu sehingga anak biasa mempersiapkan bibit sosial di

masa depan.

4. Permainan Tradisional Gobak Sodor

a Pengertian Bermain

Bermain adalah bersenang-senang, melakukan sesuatu

dengan senang dan menyenangkan diri. Dalam Kamus Besar
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Bahasa Indonesia (KBBI), bermain didefinisikan sebagai

melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Apapun tindakan,

metode, cara, atau jenisnya jika hal tersebut dilakukan untuk

menyenangkan diri, dapat disebut bermain.

Menurut Gordon & Browne bermain merupakan kegiatan

yang memberikan kepuasan bagi diri sendiri. Para pakar juga

mangatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain, bermain

memiliki peranan penting dalam pengembangan aspek

perkembangan anak.14

Bermain merupakan suatu aktivitas yang dapat

dilakukan oleh semua orang, dari anak-anak hingga orang

dewasa, tak terkecuali penyandang cacat. Pada masa anak-anak,

bermain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan dan cenderung merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan dan cenderung merupakan

kebutuhan dasar yang hakiki. Bahkan, para ahli pendidikan

menyatakan bahwa anak-anak identik dengan bermain karena

hampir semua kehidupannya tidak lepas dari bermain.15

Sigmund Freud berdasarkan Teori Psyhoanalytic

mengatakan bahwa bermain berfungsi untuk mengekspresikan

14 Khairul Huda, Tahun 2015, Jurnal PAUD “Peningkatan Keterampilan Sosial
Melalui bermain Angin Puyuh”, Penerbit.Asosiasi Pendidik Guru PAUD Indonesia dg Prodi
PAUD PPs UNJ, Jakarta, hal.364

15 M. Thobroni & Fairuzul Mumtaz, Mendongkrak Kecerdasan Anak Melalui
Bermain dan Permainan, (Jogakarta: Katahati, 2011), Cet. I. H. 42
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dorongan impulsive sebagai cara untuk mengurangi kecemasan

yang berlebihan pada anak. Menurut Freud, melalui bermain dan

berfantasi anak dapat mengemukakan harapan-harapan dan

konflik serta pengalaman yang tidak dapat diwujudkan dalam

kehidupan nyata, contoh: anak main perang-perangan untuk

mengepresikan dirinya, anak yang meninju boneka dan bertarung

untuk menunjukkan kekesalannya.16

Bermain (play) merupakan istilah yang digunakan secara

bebas sehingga arti utamanya mungkin hilang. Kesenangan

yang ditimbulkannya, tanpa memperhatikan hasil akhir. Bermain

dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan

dari luar atau kewajiban. Piaget menjelaskan bahwa bermain

“terdiri atas tanggapan yang diulang sekedar untuk kesenangan

fungsional”. Menurut Bettelheim kegiatan bermain adalah

kegiatan yang tidak mempunyai peraturan lain kecuali yang

ditetapkan pemain sendiri dan tidak ada hasil akhir yang

dimaksud di dalam realitas luar”.

Bermain secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua

kategori, aktif dan pasif (hiburan). Pada semua usia anak

melakukan permainan aktif dan pasif. Proporsi waktu yang

dicurahkan masing-masing jenis bermain itu tidak bergantung

16 PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat,Tahun 2017, Cara Belajar Anak Usia Dini,
hal.3
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pada usia, tetapi pada kesehatan dan kesenangan yang

diperoleh dari masing-masing kategori. Meskipun umumnya

permainan aktif lebih menonjol pada awal masa kanak-kanak

dan permainan hiburan ketika anak kecil lebih menyukai

menonton televisi ketimbang bermain aktif karena mereka

belum belajar permainan yang disukai teman sebayanya, dan

akibatnya mereka tidak diterima sebagai anggota kelompok

teman sebaya.17

b Pengertian Permainan Tradisional

Permainan tradisional merupakan suatu aktivitas

permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu,

yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan

masyarakat dan diajarkan secara turun-temurun dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Dari permainan ini, anak-anak

akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya,

memperoleh pengalaman yang berguna dan bermakna, mampu

membina hubungan dengan sesama teman, meningkatkan

perbendaharaan kata, serta mampu menyalurkan perasaan-

perasaan yang tertekan dengan tetap melestarikan dan

mencintai budaya bangsa.

17 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, Terj. Dari Child Development oleh
Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih, (Jakarta: Erlangga, 1993), Cet. 3, h. 320
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Menurut Ismail, permainan tradisional adalah jenis

permainan yang mengandung nilai-nilai budaya yang

hakikatnya merupakan warisan leluhur.18 Permainan

tradisional, secara umum memberikan kegembiraan kepada

anak-anak yang melakukannya. Pada umumnya, permainan

ini memiliki sifat-sifat yang universal sehingga permainan

yang muncul di suatu daerah mungkin juga muncul di daerah

lain, hal ini menunjukkan bahwa setiap permainan tradisional

yang berasal dari suatu daerah tertentu dapat juga dilakukan

oleh anak-anak di daerah lainnya. Pada umumnya, tiap-tiap

daerah memiliki cara yang khas dalam melakukan permainan

tradisional. Dilansir dari sejak zaman klasik masyarakat

memiliki kecenderungan untuk memiliki keterampilan

prestasif yang bersifat “entertainment” dalam wujud

permainan rakyat yang dapat dijumpai dimana-mana. Bila

permainan yang ada dikaji ternyata bersifat edukatif,

mengandung unsur pendidikan jasmani (gymnastic),

kecermatan, kelincahan, daya pikir, apreasi artistik (unsur

seni), kesegaran psikologis, dan sebagainya.

Menjelaskan bahwa tradisional play form are those

activities handed down from one generation to the next and

18 Nor Izatil hasanah&Hardiyanti Pratiwi, th.2016, Pengembangan Anak Melalui
permainan tradisional, penerbit.CV.Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal.34
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continuosly followed by most people. Traditional plays are

development tally appropriate and they would be very

advantageous when teaching academic subjects. Definisi ini

menunjukan bahwa permainan tradisional terbentuk dari aktivitas

yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan

secara berkesinanbungan dilakukan oleh kebanyakan orang.

Dalam hal ini, permainan tradisional merupakan proses

pembelajaran yang sesuai dengan acuan developmentally

appropriate practice (DAP) dan sangat bermanfaat ketika

mengajarkan mata pelajaran.

Menjelaskan bahwa permainan rakyat tradisional pada

dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu permainan untuk

bermain dan permainan untuk bertanding. Permainan untuk

bermain lebih bersifat untuk mengisi waktu senggang,

sedangkan permainan untuk bertanding kurang memiliki sifat

tersebut. Permainan ini ciri-cirinya: terorganisir, bersifat

kompetitif, dimainkan paling sedikit oleh dua orang, mempunyai

kriteria yang menentukan siapa yang menang dan yang kalah,

serta mempunyai peraturan yang diterima bersama oleh

pesertanya.19

19 Euis Kurniasi, Permainan Tradisional dan Peranannya Dalam Mengembangkan
Keterampilan Sosial Anak, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. I. H. 2-3
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c Manfaat Permainan Tradisional

Permainan tradisional lebih banyak memberikan

kesempatan kepada pelaku untuk bermain secara berkelompok.

Permainan ini setidaknya dapat dilakukan minimal oleh dua

orang, dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana,

mudah dicari, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya

serta mencerminkan kepribadian bangsa sendiri.

Banyak nilai yang dapat digali melalui permainan ini.

Beberapa kriteria dapat ditelaah dari sudut penggunaan bahasa,

senandung/nyanyian/kakawihan, aktivitas fisik, dan aktivitas

psikis. Permainan tradisional yang sarat dengan nilai-nilai budaya

mengandung unsur rasa senang, dan hal ini akan membantu

perkembangan anak ke arah lebih baik di kemudian hari. Tentu

saja hal ini dilatarbelakangi bahwa anak-anak yang melakukan

permainan-permainan ini merasa terbebas dari segala tekanan,

sehingga rasa keceriaan dan kegembiraan dapat tercermin pada

saat anak memainkannya. Permainan ini juga dapat membantu

anak dalam menjalin relasi sosial baik dengan teman sebayanya

(peer group) maupun dengan teman yang usianya lebih mudah

atau lebih tua. Permainan ini juga dapat melatih anak dalam

memanajemen konflik dan belajar mencari solusi dari

permasalahan yang dihadapinya.

Mengatakan bahwa, setiap permainan rakyat tradisional
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sebenarnya mengandung nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan

sebagai sarana pendidikan anak-anak. Permainan rakyat

tradisional selain dapat memupuk kesatuan dan persatuan juga

dapat memupuk kerja sama, kebersamaan, kedisiplinan, dan

kejujuran.20

d Pengertian Permainan Gobak Sodor

Permainan gobak sodor adalah permainan tradisional

yang terdiri dari 2 grup, yaitu grup jaga dan grup penyerang.

Setiap pemain di grup jaga bertugas untuk berjaga dengan cara

membuat penjagaan berlapis ke belakang sambil merentangkan

tangan agar tidak dapat dilalui oleh lawan. Satu pemain lagi

bertugas di garis tengah yang bergerak tegak lurus dari

penjagaan lainnya.

Setiap daerah mempunyai permainan yang

pelaksanaannya hampir sama atau banyak persamaannya

dengan permainan di daerah lainnya. Tentang nama permainan

ada yang sama, tetapi tidak jarang namanya berbeda, padahal

pelaksanaannya sama dengan permainan daerah lainnya tadi.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di Jawa Tengah dikenal ada

permainan gobak sodor, yang di Jakarta disebut galasin, di

Sumatra utara disebut margalah dan ditempat lain akan

20 Ibid.
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bernamalain lagi, tetapi yang jelas bahwa permainan itu

mempunyai aturan permainan yang hampir sama. Supaya tiak

terpaku pada salah satu nama daerah, maka permainan hadang.

Nama hadang ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan, bahwa

didalam permainan ini tugas pemain adalah menghadang.21

Tujuan bermain gobak sodor untuk anak adalah sebagai

berikut : untuk membina kekompakan kelompok, melatih

bersosialisasi, menumbuhkan rasa kegembiraan, dan membina

rasa tanggung jawab melalui permainan ini anak-anak belajar

untuk saling membantu dan anak dapat mengembangkan

kemampuan kerjasama pada diri anak, mengasah kematangan

(motorik kasar), melatih kemampuan kepemimpinan. Cara

bermain gobak sodor dalam bekerja sama merupakan permainan

yang dilakukan oleh anak dalam kegiatan sehari-hari.

Mengatakan, peserta berjumlah genap dibagi menjadi dua

kelompok. Setiap kelompok terdiri dari empat anak. Maka

dibuatlah arena bergaris melintang sebanyak empat buah. Salah

satu kelompok menjadi pemain (mentas) dan kelompok lain

menjadi penjaga garis (jaga), kelompok jaga berjaga digaris

melintang dan pergerakannya tidak boleh diluar garis. Penjaga

yang boleh melalui garis sumbu atau sodor adalah penjaga garis

21 Ipang Setiawan & Heri Triyanto, Pengembangan Permainan Tradisional Gobak
Sodor Bola dalam Pembelajaran Penjas pada Siswa SD, Jurnal Media Ilmu Keolahragaan
Indonesia, Volume 4, Nomor I, Edisi Juli 2014
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melintang pertama (lawang ngarep), kelompok mentas harus

mampu melewati keempat garis melintang tadi, maka kejadian

itu disebut dengan kobong. Hal ini berarti mati/gugur sehingga

harus berganti pemain, bila salah satu anggota kelompok mentas

berhasil menyeberangi garis melintang dan kembali lagi ke posisi

start tanpa tersentuh penjaga, berarti kelompok itu menang,

kelompok yang kalah harus menerima hukuman.22

Tempat bermain gobak sodor diibaratkan seperti

lapangan bulu tangkis, ada garis-garis yang membentuk kotak-

kotak. Antara kotak yang satu dengan yang lain lebarnya dibuat

akuran yang sama, menyesuaikan lebar lapangan. Penjaga dan

lebar kotak permainan tidak ditentukan, namun ukurannya adalah

beberapa orang yang sedang berada didalam kotak tersebut

tidak bisa disentuh oleh penjaga garis.

Gambar 2.1

22 Ni Ketut Desi Kristiani, I.B. Surya Mankaba, I Wayan Darsana, Pengaruh Metode
Bermain Berbantuan Gobak Sodor Terhadap Kemampuan Bekerjasama Anak Kelompok A
di TK Gugus Mawar, e-Journal Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Ganesa,
2017
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Gambaran arena gobak sodor

Keterangan arena gobak sodor (Gambar 2.1) :

1) Grup merah dan grup putih, masing-masing sudah ada kapten

(nomor 1 sebagai kapten), grup merah sebagai pemain dan

putih sebagai penjaga.

2) Garis orange adalah area penjaga Kapten (1)

3) Garis merah adalah area penjaga Anggota (2)

4) Garis biru adalah area penjaga Anggota (3)

5) Garis hijau adalah area penjaga Anggota (4)

Langkah-langkah permainan gobak sodor, sebagai berikut :

1) Pemain kesatu (kapten) memulai masuk arena, disusul

pemain ke-2 dan seterusnya (boleh bersamaan).

2) Jumlah garis atau kotak juga ditentukan oleh banyaknya

peserta tiap grupnya.

3) Buatlah dua kelompok, masing-masing kelompok

beranggotakan 4-5 orang, jumlahnya harus sama, dan

seorang ditunjuk sebagai kapten regu.

4) Dua kelompok ini masing-masing sebagai lawan main.

5) Diawal permainan diadakan undian, kelompok mana yang

main atau menyerah terlebih dahulu, maka kelompok yang
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satunya jadi penjaga.23

5. Peranan Permainan Gobak Sodor dalam Meningkatkan

Kemampuan Sosial AUD

Melalui serangkaian interaksi sosial anak mampu

mengembangkan berbagai interaksi sosial, diantaranya menjalin

pertemanan, persahabatan, mengembangkan pengetahuan, serta

menyelesaikan konflik antar individu. Hal ini sejalan dengan yang

dijelaskan bahwa dengan membina dan mempertahankan berbagai

jenis hubungan teman sebaya dan pengalaman sosial, terutama

melalui konflik teman sebaya (peer conflict), anak memperoleh

pengetahuan tentang dirinya sendiri versus orang lain, serta belajar

berbagai keterampilan sosial.24

Perminan tradisional yang teridentifikasi pada bagian

berikutnya, berpeluang untuk dapat mengembangkan keterampilan

sosial anak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta permainan

yang mengikuti permainan tradisional yaitu minimal 2, 3, 5 orang

atau lebih. Jumlah peserta ini menjadi indikator terjadinya suatu

interaksi sosial yang positif dan para peserta permainan sehingga

pada akhirnya akan membantu pengembangan keterampilan sosial

anak itu sendiri. Permainan yang mereka lakukan merupakan

23 Ika Sri Wahyuni, Efektivitas Permainan Tradisional Gobak Sodor Terhadap
Penyesuaian Sosial, 2018, (https://eprints.uns.ac.id)

24 Kurniati, op.cit., h. 9
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permainan aktif artinya menuntut semua peserta untuk berperan

secara aktif dalam menyukseskan permainan yang dilakukan.

Menyatakan bahwa perkembangan pada masa kanak-kanak

berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk

permainan.25

Salah satu permainan tradisional adalah gobak sodor.

Adapun manfaatnya adalah meningkatkan kekompakan, menghibur

diri, menumbuhkan kreativitas dan membentuk kepribadian.

Permainan ini merupakan permainan berkelompok, sehingga

terjalin interaksi sosial antar individu. Manfaat permainan yang

dimainkan secara berkelompok adalah mengembangkan hubungan

sosial dengan teman bermainnya. Anak-anak juga dituntut untuk

selalu aktif secara fisik, maka secara fisik organ-organ tubuh anak

akan senantiasa terbiasa untuk bergerak. Selain itu anak-anak akan

terlatih untuk bersikap gentle, jujur, serta mau dan berani mengakui

kesalahan mereka.26

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa permainan gobak sodor dapat berperan dalam

meningkatkan kemampuan sosial anak usia dini.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

25 Ibid.
26 Arif Rahman Hakim, Efektivitas Permainan Tradisional Gobak Sodor untuk

Pembelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar, Jurnal Bidang Pendidikan Dasar (JBPD), 2017,
h. 35
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Tujuan pustaka ini dimaksudkan untuk mengkaji hasil

penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Ada beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya sebagai

berikut :

1. Hasil penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemberian Permainan

Tradisional Gobak Sodor Terhadap Penyesuaian Sosial Anak

Sekolah Dasar Negeri Cakra Ningratan Surakarta” oleh Ika Sri

Wahyuni (2009) menunjukan bahwa permainan tradisional gobak

sodor mempengaruhi tingkat penyesuaian sosial anak Sekolah

Dasar Negeri Cakraningratan Surakarta.

2. Hasil penelitian yang berjudul “Pembelajaran Sikap Sosial Melalui

Permainan Tradisional Gobak Sodor Pada Siswa Kelas B di TK

Pancasila Kec. Ambarawa Kab. Serang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Oleh A. Anas Rudin (2007) menunjukkan bahwa terdapat

peningkatan sikap sosial siswa setelah dilakukan permainan gobak

sodor.

C. Kerangka Berpikir

Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut sebagai

(golden age), namun sekaligus periode yang sangat kritis dalam tahap

perkembangan manusia. Potensi intelegensi anak akan berkembang

pesat tergantung guru dan orang tua, sarana dan prasarana, dan alat-
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alat permainan edukatif. Potensi emosi akan menjadi optimal manakala

guru di sekolah dan orang tua menciptakan suasana yang harmonis,

menciptakan hubungan kasih sayang antara anggota guru dan anak

didik.

Untuk mengembangkan kemampuan sosial anak dapat

dilakukan melalui bermain. Bermain dengan permainannya yang

membutuhkan lebih dari dua anak dalam satu tim, salah satunya adalah

permainan tradisional gobak sodor. Permainan lawan atau menghindar

dari kejaran lawan. Permainan gobak sodor terdiri dari dua tim, satu tim

terdiri dari empat orang sampai tujuh orang. Kelompok yang menang

sebagai mentas dan kelompok yang kalah sebagai dadi. Dalam

permainan gobak sodor banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

(kerjasama, sportivitas, keberanian, toleransi, percaya diri dan

sebagainya). Bagi anak-anak kegiatan bermain selalu menyenangkan.

Melalui kegiatan bermain ini, anak dapat mencapai perkembangan fisik,

intelektual, emosi dan sosial.

Bagan :

Faktor yang

mempengaruhi
kemampuan sosial anak

Manfaat permainan

gobak sodor

- Meningkatkan

kekompakkan

- Menghibur diri

- Meningkatkan

hubungan sosial

dengan teman sebaya

- Menumbuhkan

kreativitas

1. Faktor perkembangan

keluarga

- Status di keluarga

- Keutuhan keluarga

- Sikap & kebiasaan

orang tua
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Gambar 2.2 Kerangka berpikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar, atau mungkin

salah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara

sebelum dan sesudah diterapkan permainan gobak sodor

untuk meningkatkan kemampuan sosial kelompok B RA Al-

Ulinnuha Kecamatan Panguragan.

2. Faktor dari luar rumah

- Teman sebaya

- Orang dewasa

- Lingkungan sekitar

3. Faktor pengaruh

pengalaman sosial

anak

- Bersosialisasi

- Interaksi
- Komunikasi
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Ha : Terdapat perbedaan yang positif dan signifikan antara

sebelum dan sesudah diterapkan permainan gobak sodor

untuk meningkatkan kemampuan sosial kelompok B RA Al-

Ulinnuha Kecamatan Panguragan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Desain Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan merupakan penelitian

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan
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penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik

pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh karena jumlah

populasi yang kurang dari 30, pengumpulan data menggunakan

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.27

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini digunakan

metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam

kondisi yang terkendalikan.28

2. Desain Penelitian

Desain penelitian eksperimen yang peneliti gunakan dalam

penelitian ini adalah One – Group Pretest – Posttest Design. One –

Group Pretest – Posttest Design adalah penelitian eksperimen

dimana pada desain penelitian ini dilakukan pretes sebelum diberi

perlakuan sehingga diperoleh data yang lebih akurat karena bisa

membandingkan data keadaan sebelum dan sesudah perlakuan.

Desain One – Group Pretest – Posttest Design dapat

digambarkan sebagai berikut :

27 Sugiyono,2014,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D, Penerbit.Alfabet, Bandung, Hal. 14

28 Ibid, Hal. 107

36
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O1 = Nilai Sebelum pretest ( sebelum diberi perlakuan )

O2 = Nilai Posttest ( setelah diberi perlakuan )

Pengaruh permainan gobak sodor terhadap kemampuan sosial

anak = O2 - O1

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di RA Al-Ulinnuha yang

berlokasi di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan

Kabupaten Cirebon Tahun Ajaran 2017/2018. Pada kelompok

B dengan jumlah peserta didik 25 anak.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari Tahun

2018 sampai dengan selesai. Adapun rincian kegiatan

penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal penelitian

N
o

Nama
Kegiatan

Januari Februari Maret April Mei

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Observasi v v

2 Penyusunan v v

O1 X O2
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Instrumen

3 Pengumpul
an Data

v v

4 Pengolahan
Data

v v

5 Penulisan
laporan

v v v v v v v

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:

obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan.29Populasi dalam penelitian ini adalah anak RA Al-

Ulinnuha Kecamatan Panguragan yaitu pada kelompok B terdiri

dari 25 anak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini yaitu dengan cara sampel jenuh yaitu teknik

pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan

sebagai sampel. Sampel ini sering dilakukan apabila jumlah

anggota populasi relatif kecil atau data yang diambil kurang dari 30.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa

29 metode penilitian pendidikan, pendekatan kualitatif, kuantitatif dan
R&D,.sugiyono, 2013



43

atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-

karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan

menunjang atau mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini antara lain yaitu:

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua

ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang

diperoleh melalui observasi.30

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi

partisipatif (observasi langsung). Observasi dilakukan dengan

cara melakukan pengamatan langsung pada anak kelompok B

RA Al-Ulinnuha Kecamatan Panguragan yang bertujuan untuk

memperoleh data kemampuan sosial sebelum permainan

gobak sodor dilakukan sebagai variabel X1 dan kemampuan

sosial setelah permainan gobak sodor dilakukan sebagai

variabel X2.

Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi berupa

instrumen penilaian. Observasi dilakukan terhadap suatu obyek

secara langsung tanpa melalui perantara dan langsung

dilakukan pada saat kegiatan belajar berlangsung di dalam

30 Ibid, Hal. 310
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kelas.

Tabel 3.2
Data Anak Kelompok B

No Nama anak Jenis kelamin
L P

1 Adi v
2 Ahmad v
3 Cleo v
4 Cery v
5 Falenta v
6 Feli v
7 Firman v
8 Hairunisa v
9 Hafidz v

10 Hanna v
11 Imam v
12 Naysila v
13 Nayla v
14 Nury v
15 Noval v
16 Pancer v
17 Pandu v
18 Raka v
19 Salsabilla v
20 Shintia v
21 Vina v
22 Vira v
23 Vicenza v
24 Wira v
25 Zahra v

Tabel 3.3
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Kisi-kisi Instrumen Penilaian Kemampuan Sosial
melalui Permainan Gobak Sodor

No Variabel Indikator Pernyataan
1 Kemampuan

Sosial
a Kemampuan

bekerja sama
1. Bersikap Kooperatif

dengan teman
b Kemampuan

bermain dengan
teman

2. Mampu berinteraksi

c Kemampuan
menaati aturan

3. Mampu mengikuti
aturan permainan

d Kemampuan
menghargai orang
lain

4. Menghargai kawan
atau lawan bermain

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

yang diproses melalui dokumen-dokumen untuk memperkuat

data yang diperoleh melalui observasi. Dokumentasi yang

digunakan dalam penelitian ini berupa foto ketika kegiatan

berlangsung yang berfungsi sebagai data pelengkap dari data

yang diperoleh selama penelitian.

E. Kontrol Terhadap Validasi Internal

Validasi merupakan syarat terpenting dalam suatu alat

evaluasi. Suatu intrumen dinyatakan valid apabila tes tersebut

dengan tepat dapat mengukur apa yang akan diukur. Dalam

penelitian ini yang akan diukur adalah kemampuan sosial maka

intrumen yang digunakan adalah permainan gobak sodor yang

merupakan alat untuk mengukur kemampuan sosial.
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Untuk menguji validitas dari instrumen, peneliti

menggunakan uji validitas baku yang sudah dikembangkan dari

kurikulum 13. Intrumen uji validitas pada penelitian ini diambil dari

Permendiknas Nomor 137 Tahun 2014 dan Permendiknas Nomor

146 Tahun 2014 tentang Standar Tingkat Pencapaian

Perkembangan Anak dan Depdiknas 2007 tentang Indikator

Kemampuan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 tahun yang berada

pada KD.210 dan 2.11.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu langkah yang

sangat penting dalam proses penelitian, karena disinilah hasil

penelitian akan tampak. Analisis data dalam penelitian ini

mencakup seluruh kegiatan menganalisis dan menarik kesimpulan

dari semua data yang terkumpul menggunakan lembar observasi

diperoleh dari hasil checklist yang dilihat dari rubrik yang telah

dibuat peneliti.

1. Analisis Deskriptif Data

Analisis deskriptif data adalah analisa data secara

deskriptif berdasarkan temuan hasil penelitian yang

dijabarkan secara terperinci dari data sebelum dan sesudah

diberi perlakuan. Analisa deskriptif data diuraikan dari tabel

tabulasi data sebelum (X1) dan sesudah (X2) diberi perlakuan
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sesuai penelitian. Bentuk tabel tabulasi data tersebut adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data Kemampuan Sosial Sebelum/Sesudah Diberi Perlakuan

Permainan Gobak Sodor (X1/X2)

No
Nama
Anak

Indikator ∑
sko

r
%

Interprestas
i

a b c d
1 2 3 4

1 AM
2 ATM

dst dst
Jumlah
Persentase

Data yang didapatkan dari hasil penelitian dimasukkan

ke dalam tabel dan dicari persentase untuk dikonversikan pada

tabel konversi data dengan rumus :

P = x 100%
f
N

Tabel 3.5
Tabel menafsirkan P

% Interpretasi
0,80%-100% Sangat Baik

0,60%-0,799% Baik
0,40%-0,599% Cukup Baik
0,20%-0,399% Kurang Baik
0,01%-0,199% Sangat Kurang Baik

Data sebelum dan sesudah didapatkan melalui kegiatan

pretest (nilai sebelum diberi perlakuan) dan postest (nilai sesudah
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diberi perlakuan) dengan rubrik penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rubrik Penilaian Kemampuan Sosial

melalui Permainan Gobak Sodor

Nama Anak :
Aspek Penilaian:

No Indikator Pernyataan
Skala Penilaian ∑

sko
r

%BB MB BSH BSB

1 Kemampuan
bekerja sama

1. Bersikap
Kooperatif
dengan
teman Anak
mampu

2 Kemampuan
bermain
bersama
teman

2.
Menyesuiakan
dengan
kondisi
kelompok

3 Kemampuan
mentaati
aturan
permainan

3. Mampu
mentaati
aturan
permainan
gobak sodor
yang sudah
dijelaskan
guru.

4 Kemampuan
menghargai
teman

4. Mampu
menghargai
pendapat
teman atau
lawan
permainan
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Jumlah
Persentase

Skala penilaian sesuai dengan Kurikulum 2013:

BB : Bernilai 10, apabila anak belum mampu

mengembangkan aspek-aspek kemampuan sosial

dengan bimbingan.

MB : Bernilai 20, apabila anak mampu mengembangkan

aspek-aspek kemampuan sosial dengan bimbingan.

BSH : Bernilai 30, apabila anak mampu mengembangkan

aspek-aspek kemampuan sosial dengan mandiri.

BSB : Bernilai 40, Apabila anak mampu mengembangkan

aspek-aspek kemampuan sosial dengan mandiri

dan dapat membantu teman yang kesulitan.

Analisa statistik deskriptif dilakukan untuk mencari

nilai Mean ( ), Standar Deviasi (SD), Varian (S2), dan analisis
̅
X

Persentase. Untuk mendapatkan nilai tersebut dibuat tabel

penolong sebagai berikut :

Tabel 3.7
Tabel Penolong Kemampuan Sosial Sebelum/Sesudah

Menggunakan Permainan Gobak Sodor

No Xi (Xi – X) (Xi – X)2

1
2
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3
dst

Jumlah
Rata-rata

Dari tabel penolong dilanjutkan mencari data yang

dibutuhkan dengan langkah-langkah melakukan analisa

deskriptif data adalah sebagai berikut :

a Nilai Mean ( ) :
̅
X

=
̅
X ΣX

N

b Nilai Standar Deviasi (SD)

SD = Σ(xi -X)2

n -1

c Nilai Varian (S2)

S2 = Σ(X1 -X)2

N -1

Berdasarkan analisis diatas diketahui nilai Mean,

Standar Deviasi dan varian dari variabel X1/X2 adalah sebagai

berikut :

Variabe
l Mean Standar

Deviasi Varian

X1/X2

Analisis kemudian dilanjutkan dengan Analisa

Persentase untuk menjawab pertanyaan penelitian
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pertama,yaitu : “Bagaimana kemampuan sosial anak sebelum

penggunaan permaianan gobak sodor di RA Al-Ulinnuha.”

Rumus mencari nilai porsentase adalah sebagai berikut :

P = x 100%
f
N

Dengan ketentuan :

f = Jumlah seluruh skor yang dicapai siswa

N = Jumlah skor maksimal dikalikan dengan jumlah siswa

2. Prasyarat Analisis Statistik

a Uji Normalitas Distribusi Data.

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah data

berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas pada penelitian

ini menggunakan rumus Uji normalitas Lilliefors dengan rumus :

Z =
x

i -
̅
x

SD

Keterangan : Xi = Data/Nilai

= Rata-rata (Mean)
̅
x

SD = Standar Deviasi
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Persyaratan data Signifikan apabila :

1) Jika nilai terbesar ≤ nilai tabel Lilliefors maka|F -S(X)(X) |

H0 diterima; Ha ditolak, yang artinya populasi nilai

kemampuan sosial berdistribusi normal

2) Jika nilai terbesar ≥ nilai tabel Lilliefors maka|F -S(X)(X) |

Ha diterima; H0 ditolak, yang artinya populasi nilai

kemampuan sosial tidak berdistribusi normal

b Uji Homogenitas data

Uji Homogenitas data dilakukan untuk melihat

homogenitas varian-varian data. Uji Homogenitas data

dilakukan dengan Uji F dengan rumus sebagai berikut :

F = Sbesar

Skecil

Untuk melihat apakah data homogen atau tidak maka

nilai Fhitung dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan prasyarat

pengujian :

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka data tidak homogen

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka data homogeny

c Analisis Statistik Inferensial (Uji Beda rerata)

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga
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yakni bagaimana perbedaan kemampuan sosial sebelum dan

sesudah menggunakan permainan gobak sodor maka

dilakukan uji beda rerata untuk mencari nilai t dengan rumus :

t = MD

SEMD

Langkah –langkah mencari nilai t :

1) Membuat Tabulasi Data Hasil Penelitian :

Tabel 3.8
Tabulasi Data Hasil Penelitian

No Nama Siswa

Nilai Kemampuan Sosial
Sebelum

Menggunakan
Permainan Gobak

Sodor (X1)

Sesudah
Menggunakan

Permainan
Gobak Sodor (X2)

1
2
3

Dst Dst
Jumlah
Rerata

2) Membuat Tabel Penolong

Tabel 3.9
Tabel Penolong

No
Nilai / skor

D =
(X1 - X2) D2Sebelum

(X1)
Sesudah

(X2)
1
2
3

Dst
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a)

3) Mencari Mean Data variabel (MD) dengan rumus

MD = ΣD
N

4) Mencari Standart Deviasi Different (SDD) dengan rumus :

SDD = -
ΣD2

N (ΣD
N )

2

5) Mencari Standar Error Mean Different dengan rumus :

SEMD = SDD

N -1

6) Mencari t hitung dengan rumus :

t = MD
SEMD

7) Menentukan ttabel dengan ketentuan :

(a) Db = n-1

(b) Uji dua pihak

(c) ∝ =0,05 (5%)

Σ
̅
x
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8) Melakukan Uji Hipotesis dengan kaidah :

Jika thitung ≥ ttabel maka tolak H0

Jika thitung ≤ ttabel maka terima H0

9) Membuat Kurva Normal dari Hasil Nilai thitung dan ttabel

10)Uji Gain

Uji Gain dapat dilakukan untuk melihat sejauh mana

peningkatan keterampilan sosial anak, apakah tinggi,

sedang, atau rendah

g = skor tes akhir -skor tes awal

skor maksimal -skor tes awal

Tabel 3.10
Tabel Klasifikasi Gain

No Indeks Gain Interpretasi
1 g 0,70> Tinggi
2 0,30 g 0,70< ≤ Sedang
3 g 0,30≤31 Rendah

Tabel 3.11
Tabel Penolong Uji Gain

No

skor Skor
akhir-
skor
awal

Skor
maks
– skor
awal

g KetMak
s Awal akhir

1
2
3

dst
Rata-rata Gain
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G. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik mempunyai arti hipotesis yang

pengujiannya dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistik.

Pengujian hipotesis statistik selalu dirumuskan dalam bentuk Hipotesis

nol ( H0) dan Hipotesis Alternatif (Ha). Ekspresi Ha adalah hipotesis

penelitian, sedangkan H0 adalah negasi atau lingkaran dari Ha yang

akan diuji melalui data sampel secara statistik.31

Hipotesis penelitian ini adalah :

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan sosial

anak kelompok B RA Al-Ulinnuha Kecamatan Panguragan

sebelum dan sesudah menggunakan permainan gobak

sodor.

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap

kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha

Kecamatan Panguragan sebelum dan sesudah

menggunakan permainan gobak sodor.

Kriteria Pengujian Hasil Hipotesis :

Jika Nilai Sig. > α ( 0.005 ) maka Ho Ditolak

Jika Nilai Sig. < α ( 0.005 ) maka Ho Diterima

Hipotesis Statistik :

Ha : ≠μ1 μ2

31 Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah, IAI Bunga Bangsa Cirebon.2018
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H0 : =μ1 μ2

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Deskripsi data merupakan paparan tentang hasil yang

diperoleh setelah dilakukannya proses penelitian termasuk observasi

terhadap anak. Pada bagian hasil penelitian ini merujuk pada rumusan

masalah yang telah ditetapkan, yaitu menganalisa tentang

kemampuan sosial dengan menggunakan permainan gobak sodor di

RA Al-Ulinnuha Kecamatan Panguragan. Observasi berbentuk

observasi partisipan yang sudah dikembangkan oleh para ahli melalui

teori-teorinya tentang proses kemampuan sosial yang meliputi

Kemampuan bekerja sama, kemampuan , Kemampuan bermain

bersama teman, kemampuan mentaati aturan permainan,

Kemampuan menghargai teman. Setiap indikator dinilai dengan

penskoran : 1 (belum berkembang), 2 (mulai berkembang), 3

(berkembang sesuai harapan), 4 ( berkembang sangat baik).

Penelitian ini berusaha menjawab apakah ada perbedaan

kemampuan anak sebelum dan sesudah menggunakan permainan

gobak sodor. Oleh karena itu penelitian ini dilanjutkan dengan uji t
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tentang perbedaan kemampuan sosial anak . Sebelum uji t dilakukan

maka terlebih dahulu dilakukan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas

data. Uji terakhir yang dilakukan pada penelitian setelah semua

pertanyaan penelitian terjawab adalah uji Gain, dilakukan untuk

melihat sejauh mana tingkat perbedaan dari sebelum dan sesudah

diberi perlakuan untuk kemampuan sosial anak kelompok B di RA Al-

Ulinnuha Kecamatan Panguragan..

1. Gambaran Tentang Hasil Kemampuan Sosial kelompok B sebelum

menggunakan Permainan Gobak Sodor.

Data tentang kemampuan sosial anak sebelum

menggunakan permainan gobak sosor diperoleh melalui observasi

kemampuan sosial terhadap anak kelompok B RA Al-Ulinnuha

Kecamatan Panguragan. Data variabel kemampuan sosial sebelum

menggunakan permainan gobak sodor (X1) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Data Hasil Observasi Kemampuan Sosial Sebelum Menggunakan

Permainan Gobak Sodor Kelompok B RA Al-Ulinnuha
Kecamatan Panguragan

No
Nama
Anak

Indikator
∑

skor
a b c d
1 2 3 4

1 Adi 10 2
0

10 10 50

2 Ahmad 10 2
0

10 10 50

3 Cleo 20 2
0

10 10 60
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4 Cery 10 2
0

10 20 60

5 Falenta 10 2
0

10 10 50

6 Feli 10 1
0

10 10 40

7 Firman 10 1
0

10 10 40

8 Hairunisa 20 2
0

20 20 80

9 Hafidz 10 2
0

10 20 60

10 Hanna 10 2
0

10 10 50

11 Imam 10 2
0

10 10 50

12 Naysila 20 2
0

10 10 60

13 Nayla 10 2
0

10 20 60

14 Nury 10 2
0

10 10 50

15 Noval 10 1
0

10 10 40

16 Pancer 10 1
0

10 10 40

17 Pandu 10 2
0

10 10 50

18 Raka 10 2
0

10 10 50

19 Salsabilla 20 2
0

10 10 60

20 Shintia 10 2
0

10 20 60

21 Vina 10 2
0

10 10 50

22 Vira 10 1
0

10 10 40

23 Vicenza 10 1
0

10 10 40

24 Wira 20 2
0

20 20 80
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25 Zahra 10 2
0

10 20 60

a Analisis Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif dilakukan untuk mencari

nilai Mean ( ), Standar Deviasi (SD), Varian (S2), dan analisis
̅
X

Persentase. Untuk mendapatkan nilai tersebut dibuat tabel

penolong sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tabel Penolong Kemampuan Sosial sebelum Menggunakan

Permainan Gobak Sodor

No Xi (Xi – X) (Xi – X)2

1 12.5 -0.8 0.64
2 12.5 -0.8 0.64
3 15 1.7 2.89
4 15 1.7 2.89
5 12.5 -0.8 0.64
6 10 -3.3 10.89
7 10 -3.3 10.89
8 20 6.7 44.89
9 15 1.7 2.89

10 12.5 -0.8 0.64
11 12.5 -0.8 0.64
12 15 1.7 2.89
13 15 1.7 2.89
14 12.5 -0.8 0.64
15 10 -3.3 10.89
16 10 -3.3 10.89
17 12.5 -0.8 0.64
18 12.5 -0.8 0.64
19 15 1.7 2.89
20 15 1.7 2.89
21 12.5 -0.8 0.64
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22 10 -3.3 10.89
23 10 -3.3 10.89
24 20 6.7 44.89
25 15 1.7 2.89

Jumlah 332.5 184
Rata-rata 13.3 7.36

Dari data pada tabel kita dapat mencari nilai sebagai berikut :

1) Nilai Mean ( ) :
̅
X

=
̅
X ΣX

N

=
̅
X 332.5

25

= 13.3
̅
X

2) Nilai Standar Deviasi (SD)

SD = Σ(xi -X)2

n -1

SD = 184
24

SD = 2.77

3) Nilai Varian (S2)

S2 = Σ(X1 -X)2

N -1

S2 = 184
24

S2 = 7.67
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Berdasarkan analisis diatas diketahui nilai Mean, Standar

Deviasi dan varian dari variabel X1 adalah sebagai berikut :

Variabel Mean Standar
Deviasi Varian

X1 13.3 2.77 7.67

Analisis kemudian dilanjutkan dengan Analisa

Persentase untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama,yaitu :

“Seberapa baik kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-

Ulinnuha Kecamatan Panguragan sebelum menggunakan

permainan gobak sodor?”.

Berdasarkan data diatas maka diperoleh nilai persentase

sebagai berikut :

P = x 100%
f
N

Dengan ketentuan :

f = Jumlah seluruh skor yang dicapai siswa

N = Jumlah skor maksimal dikalikan dengan jumlah siswa

P = x 100%332.5
1000

P = 0,333 X 100%

P = 33.33 %

Guna menjawab pertanyaan penelitian pertama yakni

gambaran tentang hasil observasi kemampuan sosial anak

sebelum menggunakan permainan gobak sodor maka hasil
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persentase dibandingkan dengan skala pesrsentase menurut ahli

sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tabel Skala Persentase

Persentase Keterangan
86% - 100% Sangat tinggi
76% - 85% Tinggi
60% - 75% Cukup tinggi
55%- 59% Kurang tinggi

< 54% Kurang sekali

Selain menjawab pertanyaan pertama, dapat juga

dipaparkan secara rinci untuk mendapatkan data penelitian yang

lebih akurat dan jelas dari hasil pengumpulan data penelitian

kemampuan sosial sebelum menggunakan permainan gobak

sodor dengan menggunakan tabel tabulasi data seperti dibawah

ini :

Tabel 4.4
Data Hasil Kemampuan Sosial Sebelum Menggunakan

Permainan Gobak Sodor Kelompok B RA Al-Ulinnuha
Kecamatan Panguragan

No
Nama
Anak

Indikator
∑

skor
%a b c d

1 2 3 4

1 Adi 10 20 10 10 50 31.25
2 Ahmad 10 20 10 10 50 31.25
3 Cleo 20 20 10 10 60 37.5
4 Cery 10 20 10 20 60 37.5
5 Falenta 10 20 10 10 50 31.25
6 Feli 10 10 10 10 40 25
7 Firman 10 10 10 10 40 25
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8 Hairunisa 20 20 20 20 80 50
9 Hafidz 10 20 10 20 60 37.5

10 Hanna 10 20 10 10 50 31.25
11 Imam 10 20 10 10 50 31.25
12 Naysila 20 20 10 10 60 37.5
13 Nayla 10 20 10 20 60 37.5
14 Nury 10 20 10 10 50 31.25
15 Noval 10 10 10 10 40 25
16 Pancer 10 10 10 10 40 25
17 Pandu 10 20 10 10 50 31.25
18 Raka 10 20 10 10 50 31.25
19 Salsabilla 20 20 10 10 60 37.5
20 Shintia 10 20 10 20 60 37.5
21 Vina 10 20 10 10 50 31.25
22 Vira 10 10 10 10 40 25
23 Vicenza 10 10 10 10 40 25
24 Wira 20 20 20 20 80 50
25 Zahra 10 20 10 20 60 37.5
Jumlah 300 440 270 320 1330
Rata-rata

12 17.6
10.

8
12.

8 53.2
Persentase 30 44 27 32 33.25

Berdasarkan tabel diatas dan hasil analisa porsentase

dapat dinyatakan bahwa kemampuan sosial dari 25 responden

sebelum menggunakan permainan gobak sodor adalah kurang sekali.

Kemampuan sosial sebelum menggunakan permainan gobak sodor

hanya 33.33%, ini berarti bila dikonversikan pada tabel persentasi,

responden berada pada skala < 54% dengan insterpretasi Kurang

Sekali.

Pada tabel terlihat kemampuan bekerja sama (a) sebesar

30% yang dapat diartikan bahwa kemampuan sosial pada indikator

bekerja sama sebelum perlakuan adalah kurang sekali, kemampuan
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bermain bersama teman (b) sebesar 44% yang dapat diartikan

kemampuan sosial pada indikator bermain bersama teman sebelum

perlakuan adalah kurang sekali, kemampuan mentaati aturan

permainan (c) sebesar 27% yang dapat diartikan kemampuan sosial

pada indikator mentaati aturan permainan sebelum perlakuan adalah

kurang sekali, kemampuan menghargai teman (d) diperoleh nilai 32

% yang artinya kemampuan anak untuk menghargai kawan maupun

lawan sebelum perlakuan adalah kurang sekali.

Analisa secara rinci berdasarkan masing-masing individu

juga dapat dilihat bahwa seluruh responden kemampuan sosial

sebelum diberi perlakuan permainan gobak sodor rata-rata adalah

kurang sekali, hal ini bisa kita lihat bahwa seluruh responden

memperoleh nilai .<54%

2. Gambaran Tentang Hasil Kemampuan Sosial Sesudah Menggunakan

Permainan Gobak Sodor (Variabel X2)

Data tentang kemampuan sosial anak sesudah menggunakan

permainan gobak sodor diperoleh melalui observasi oleh peneliti.

Data yang dihimpun untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah

sebagai berikut.

Tabel 4.5
Data Hasil Observasi Kemampuan Sosial Sesudah Menggunakan

Permainan Gobak Sodor Kelompok B RA Al-Ulinnuha

No Nama Indikator ∑
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Anak
a b c d

skor
1 2 3 4

1 Adi 30 4
0

30 30 130

2 Ahmad 30 3
0

30 30 120

3 Cleo 40 4
0

30 40 140

4 Cery 40 4
0

30 30 140

5 Falenta 30 4
0

40 40 150

6 Feli 30 4
0

30 40 140

7 Firman 40 4
0

40 40 160

8 Hairunisa 40 4
0

30 40 150

9 Hafidz 40 4
0

40 40 160

10 Hanna 30 4
0

30 30 130

11 Imam 30 3
0

30 30 120

12 Naysila 40 4
0

30 40 150

13 Nayla 40 4
0

30 30 140

14 Nury 30 4
0

40 40 150

15 Noval 30 4
0

30 40 140

16 Pancer 40 4
0

40 40 160

17 Pandu 40 4
0

30 40 150

18 Raka 40 4
0

40 40 160

19 Salsabilla 30 4 30 30 130
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0
20 Shintia 30 3

0
30 30 120

21 Vina 40 4
0

30 40 150

22 Vira 40 4
0

30 30 140

23 Vicenza 30 4
0

40 40 150

24 Wira 30 4
0

30 40 140

25 Zahra 40 4
0

40 40 160

a Analisis Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif dilakukan untuk mencari

nilai Mean ( ), Standar Deviasi (SD), Varian (S2), dan analisis
̅
X

Persentase. Untuk mendapatkan nilai tersebut dibuat tabel

penolong sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tabel Penolong Kemampuan Sosial sesudah Menggunakan

Permainan Gobak Sodor

No Xi (Xi – X) (Xi – X)2

1 32.5 -4.3 18.49
2 40 3.2 10.24
3 35 -1.8 3.24
4 35 -1.8 3.24
5 37.5 0.7 0.49
6 35 -1.8 3.24
7 40 3.2 10.24
8 37.5 0.7 0.49
9 40 3.2 10.24

10 32.5 -4.3 18.49
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11 40 3.2 10.24
12 35 -1.8 3.24
13 35 -1.8 3.24
14 37.5 0.7 0.49
15 35 -1.8 3.24
16 40 3.2 10.24
17 32.5 -4.3 18.49
18 40 3.2 10.24
19 35 -1.8 3.24
20 35 -1.8 3.24
21 37.5 0.7 0.49
22 35 -1.8 3.24
23 40 3.2 10.24
24 37.5 0.7 0.49
25 40 3.2 10.24

Jumlah 920 169
Rata-rata 36.8 6.76

Dari data pada tabel kita dapat mencari nilai sebagai berikut :

1) Nilai Mean ( ) :
̅
X

=
̅
X ΣX

N

=
̅
X 920

25

= 36.8
̅
X

2) Nilai Standar Deviasi (SD)

SD = Σ(xi -X)2

n -1

SD = 169
24
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SD = 2.65

3) Nilai Varian (S2)

S2 = Σ(X1 -X)2

N -1

S2 = 169
24

S2 = 7.04

Berdasarkan analisis diatas diketahui nilai Mean, Standar

Deviasi dan varian dari variabel X2 adalah sebagai berikut :

Variabel Mean Standar
Deviasi Varian

X2 36.8 2.65 7.04

Selain menjawab pertanyaan kedua, dapat juga

dipaparkan secara rinci untuk mendapatkan data penelitian yang

lebih akurat dan jelas dari hasil pengumpulan data penelitian

kemampuan sosial sesudah menggunakan permainan gobak

sodor dengan menggunakan tabel tabulasi data seperti dibawah

ini :

Tabel 4.7
Data Hasil Kemampuan Sosial Sesudah Menggunakan

Permainan Gobak Sodor Kelompok B RA Al-Ulinnuha

No Nama
Anak

Indikator ∑
skor

%
a b c d
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1 2 3 4

1 Adi 30 40 30 30 130 81.25
2 Ahmad 30 30 30 30 120 75
3 Cleo 40 40 30 40 140 87.5
4 Cery 40 40 30 30 140 87.5
5 Falenta 30 40 40 40 150 93.75
6 Feli 30 40 30 40 140 87.5
7 Firman 40 40 40 40 160 100
8 Hairunisa 40 40 30 40 150 93.75
9 Hafidz 40 40 40 40 160 100

10 Hanna 30 40 30 30 130 81.25
11 Imam 30 30 30 30 120 75
12 Naysila 40 40 30 40 150 87.5
13 Nayla 40 40 30 30 140 87.5
14 Nury 30 40 40 40 150 93.75
15 Noval 30 40 30 40 140 87.5
16 Pancer 40 40 40 40 160 100
17 Pandu 40 40 30 40 150 93.75
18 Raka 40 40 40 40 160 100
19 Salsabilla 30 40 30 30 130 81.25
20 Shintia 30 30 30 30 120 75
21 Vina 40 40 30 40 150 87.5
22 Vira 40 40 30 30 140 87.5
23 Vicenza 30 40 40 40 150 93.75
24 Wira 30 40 30 40 140 87.5
25 Zahra 40 40 40 40 160 100
Jumlah 880 970 830 910 3580
Rata-rata 35.

2 38.8 33.2
36.

4 143.2
Persentase 88 97 83 91 89.5

Analisis kemudian dilanjutkan dengan Analisa

Persentase untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu :

“Seberapa baik kemampuan sosial kelompok B RA Al-Ulinnuha

sesudah menggunakan permainan gobak sodor?”.

Berdasarkan data diatas maka diperoleh nilai persentase

sebagai berikut :
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P = x 100%
f
N

Dengan ketentuan :

f = Jumlah seluruh skor yang dicapai siswa

N = Jumlah skor maksimal dikalikan dengan jumlah siswa

Persentase didapatkan dari rumus :

P = x 100%
f
N

P = x 100%920
1000

P = 0,92 X 100 %

P = 92 %

Berdasarkan data yang ditampikan pada tabel diatas maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan sosial seluruh

responden meningkat setelah menggunakan permainan gobak sodor.

Persentase kemampuan sosial total seluruh responden setelah

menggunakan permainan gobak sodor adalah sebesar 92 %. Jika kita

konversikan pada tabel persentase maka interpretasi kemampuan

sosial setelah menggunakan permainan gobak sodor terletak pada

kolom Sangat Tinggi. Uraian dari keseluruhan kemampuan sosial

setelah menggunakan permainan gobak sodor adalah sebanyak 20

orang responden berada pada skala persentase 86% - 100%, dengan

keterangan Sangat Tinggi, bahkan ada 5 responden meraih nilai

persentase sempurna yakni 100%. Ada 5 orang responden meraih
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nilai persentase pada skala 76% - 85% dengan keterangan Tinggi.

Kemampuan bekerja sama (a) sebesar 88% yang dapat diartikan

bahwa kemampuan sosial pada indikator bekerja sama sesudah

perlakuan adalah sangat tinggi, kemampuan bermain bersama

teman (b) sebesar 97% yang dapat diartikan kemampuan sosial pada

indikator bermain bersama teman sesudah perlakuan adalah sangat

tinggi, kemampuan mentaati aturan permainan (c) sebesar 83%

yang dapat diartikan kemampuan sosial pada indikator mentaati

aturan permainan sesudah perlakuan adalah tinggi, kemampuan

menghargai teman (d) diperoleh nilai 91 % yang artinya kemampuan

anak untuk menghargai kawan maupun lawan sesudah perlakuan

adalah sangat tinggi.

B. Pengujian Hipotesis

1. Prasyarat Analisis Statistik

a Uji Normalitas Distribusi Data

Uji Normalitas Data dilakukan untuk melihat apakah

data tersebar merata atau tidak. Uji Normalitas data dilakukan

dengan menggunakan rumus Lilliefors yaitu :

Z =
x

i -
̅
x

SD

Keterangan : Xi = Data/Nilai

= Rata-rata (Mean)
̅
x
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SD = Standar Deviasi

1) Uji Normalitas Data Kemampuan Sosial Sesudah Menggunakan

Permainan Tradisional Gobak Sodor.

Uji normalitas data sebelum dan sesudah perlakuan

dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors, karena data yang

ada responden. Langkah-langkah pengolahan data test<30

sebelum menggunakan permainan tradisional gobak sodor

(Pretest) adalah dengan menggunakan tabel berikut :

Tabel 4.8
Tabel Lilliefors untuk uji normalitas data pretest

No Xi Z =
x

i -
̅
x

SD
F(X) S(X) |F - S(X)(X) |

1 10 -1.20 0.1151 0.04 0.0751
2 10 -1.20 0.1151 0.08 0.0351
3 10 -1.20 0.1151 0.12 -0.0049
4 10 -1.20 0.1151 0.16 -0.0449
5 10 -1.20 0.1151 0.2 -0.0849
6 10 -1.20 0.1151 0.24 -0.1249
7 12.5 -0.30 0.3821 0.28 0.1021
8 12.5 -0.30 0.3821 0.32 0.0621
9 12.5 -0.30 0.3821 0.36 0.0221

10 12.5 -0.30 0.3821 0.4 -0.0179
11 12.5 -0.30 0.3821 0.44 -0.0579
12 12.5 -0.30 0.3821 0.48 -0.0979
13 12.5 -0.30 0.3821 0.52 -0.1379
14 12.5 -0.30 0.3821 0.56 -0.1779
15 12.5 -0.30 0.3821 0.6 -0.2179
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16 15 0.60 0.7257 0.64 0.0857
17 15 0.60 0.7257 0.68 0.0457
18 15 0.60 0.7257 0.72 0.0057
19 15 0.60 0.7257 0.76 -0.0343
20 15 0.60 0.7257 0.8 -0.0743
21 15 0.60 0.7257 0.84 -0.1143
22 15 0.60 0.7257 0.88 -0.1543
23 15 0.60 0.7257 0.92 -0.1943
24 20 2.41 0.9920 0.96 0.0321
25 20 2.41 0.9920 1 -0.0079

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai

terbesar terdapat pada kolom ke-7 dengan nilai 0,1021. Nilai

terbesar ini adalah nilai L0. Selanjutnya ditentukan nilai Ltabel dari

tabel daftar nilai kritis uji Lillifors dengan jumlah 25 dari tabel

didapatkan nilai 0,173.

Persyaratan data Signifikan apabila :

a) Jika nilai terbesar ≤ nilai tabel Lilliefors maka H0|F -S(X)(X) |

diterima; Ha ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan

sosial berdistribusi normal

b) Jika nilai terbesar ≥ nilai tabel Lilliefors maka Ha|F -S(X)(X) |

diterima; H0 ditolak, yang artinya populasi nilai kemampuan

sosial tidak berdistribusi normal

Dengan taraf nyata atau level signifikansi α = 0,05 (5%),

maka berdasarkan nilai L0 dan nilai Ltabel yang telah didapatkan

diambil kesimpulan :



75

L0 (0,1021) ≤ Ltabel (0,173), maka H0 Diterima

2) Uji Normalitas Data Kemampuan Sosial Sesudah Menggunakan

Permainan Tradisional Gobak Sodor

Untuk melakukan uji normalitas data setelah

mengunakan permainan tradisional gobak sodor (data Postest)

langkah yang dilakukan sama dengan pengolahan data pretest

yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9
Tabel Lilliefors untuk uji normalitas data posttest

No Xi Z =
x

i -
̅
x

SD
F(X) S(X) |F - S(X)(X) |

1 32.5 -1.62 0.0526 0.04 0.0126
2 32.5 -1.62 0.0526 0.08 -0.0274
3 32.5 -1.62 0.0526 0.12 -0.0674
4 35 -0.68 0.2483 0.16 0.0883
5 35 -0.68 0.2483 0.2 0.0483
6 35 -0.68 0.2483 0.24 0.0083
7 35 -0.68 0.2483 0.28 -0.0317
8 35 -0.68 0.2483 0.32 -0.0717
9 35 -0.68 0.2483 0.36 -0.1117

10 35 -0.68 0.2483 0.4 -0.1517
11 35 -0.68 0.2483 0.44 -0.1917
12 35 -0.68 0.2483 0.48 -0.2317
13 37.5 0.26 0.6026 0.52 0.0826
14 37.5 0.26 0.6026 0.56 0.0426
15 37.5 0.26 0.6026 0.6 0.0026
16 37.5 0.26 0.6026 0.64 -0.0374
17 37.5 0.26 0.6026 0.68 -0.0774
18 40 1.21 0.8869 0.72 0.1669
19 40 1.21 0.8869 0.76 0.1269



76

20 40 1.21 0.8869 0.8 0.0869
21 40 1.21 0.8869 0.84 0.0469
22 40 1.21 0.8869 0.88 0.0069
23 40 1.21 0.8869 0.92 -0.0331
24 40 1.21 0.8869 0.96 -0.0731
25 40 1.21 0.8869 1 -0.1131

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai

tertinggi adalah nilai yang terdapat pada kolom ke-18 dengan nilai

sebesar 0,1669. Nilai tertinggi ini adalah nilai L0. Nilai Ltabel untuk

sampel 25 dengan taraf nyata 0,05 adalah sebesar 0,173. Untuk

mengetahui apakah H0 Diterima atau ditolak maka nilai L0

dibandingkan dengan Ltabel dan diperoleh hasil sebagai berikut :

L0 (0,1669) ≤ Ltabel (0,173), maka H0 Diterima

Berdasarkan hasil uji Lilliefors diatas, baik data sebelum

dan data sesudah perlakuan didapatkan hasil uji normalitas

pembuktian bahwa H0 Diterima yang artinya populasi nilai

kemampuan sosial berdistribusi normal.

b Uji Homogenitas Data

Uji Homogenitas data dilakukan untuk melihat homogenitas

varian-varian data. Uji Homogenitas data dilakukan dengan Uji F
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dengan rumus sebagai berikut :

F = Sbesar

Skecil

Nilai S2 telah kita dapatkan pada analisis deskriptif data

maka S2 kecil adalah data sebelum perlakuan dan S2 besar adalah

data setelah perlakuan dengan hasil sebesar 7.64 ( dan 7.07)Skecil

( kita bisa langsung mencari nilai F sebagai berikut :)Sbesar

F = Sbesar

Skecil

F = 7.07
7.64

F = 0,925

Berdasarkan hasil pencarian diatas didapatkan nilai Fhitung

sebesar 0,925. Untuk melihat apakah data homogen atau tidak maka

nilai Fhitung dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan prasyarat pengujian :

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka data tidak homogen

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka data homogeny

Dengan taraf Signifikansi α = 0,05

N1 (df1) = k - 1 = 2-1=1

N2 (df2) = N – k = 25 - 2 = 23
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Didapatkan nilai ≤ Ftabel sebesar 4,30 maka :

Fhitung 0,925 ≤ 4,30 Ftabel, maka data homogen

2. Analisis Statistik Inferensial

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga yakni

seberapa besar perbedaan kemampuan sosial sebelum dan sesudah

menggunakan permainan gobak sodor maka dilakukan uji beda rerata

untuk mencari nilai t dengan rumus :

t = MD

SEMD

Langkah – langkah untuk mencari nilai t adalah sebagai

berikut :

a Membuat Tabulasi Data hasil Penelitian

Tabulasi data hasil penelitian dilakukan dengan bantuan

tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10
Tabulasi Data Hasil Penelitian

No Nama Siswa

Nilai Kemampuan Sosial
Sebelum

Menggunakan
Permainan Gobak

Sesudah
Menggunakan

Permainan
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Sodor(X1) Gobak Sodor (X2)
1 Adi 12.5 32.5
2 Ahmad 12.5 40
3 Cleo 15 35
4 Cery 15 35
5 Falenta 12.5 37.5
6 Feli 10 35
7 Firman 10 40
8 Hairunisa 20 37.5
9 Hafidz 15 40

10 Hanna 12.5 32.5
11 Imam 12.5 40
12 Naysila 15 35
13 Nayla 15 35
14 Nury 12.5 37.5
15 Noval 10 35
16 Pancer 10 40
17 Pandu 12.5 32.5
18 Raka 12.5 40
19 Salsabilla 15 35
20 Shintia 15 35
21 Vina 12.5 37.5
22 Vira 10 35
23 Vicenza 10 40
24 Wira 20 37.5
25 Zahra 15 40

Jumlah 332.5 920
Rerata 13.3 36.8

b Membuat Tabel Penolong

Tabel penolong dibuat untuk menentukan nilai : D, D2, dan MD

Tabel 4.11
Tabel penolong

No Skor D
D2

X1 X2 (X1 – X2)
1 12.5 32.5 -20 400
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2 12.5 40 -27.5 756.25
3 15 35 -20 400
4 15 35 -20 400
5 12.5 37.5 -25 625
6 10 35 -20 400
7 10 40 -30 900
8 20 37.5 -17.5 306.25
9 15 40 -25 625

10 12.5 32.5 -20 400
11 12.5 40 -27.5 756.25
12 15 35 -20 400
13 15 35 -20 400
14 12.5 37.5 -25 625
15 10 35 -20 400
16 10 40 -30 900
17 12.5 32.5 -20 400
18 12.5 40 -27.5 756.25
19 15 35 -20 400
20 15 35 -20 400
21 12.5 37.5 --25 625
22 10 35 -25 625
23 10 40 -30 900
24 20 37.5 -17.5 306.25
25 15 40 -25 625

Jumlah
332.5 920 -527.5

13731.2
5

Untuk menentukan nilai MD ( Mean dari D) digunakan rumus

sebagai berikut :

MD = Σ D
N

MD = -527,5
25

MD = -21.1

Berdasarkan tabel diatas diperoleh :
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1) N = 25

2) ΣD = -527.5

3) ΣD2 = 13731.25

4) MD = -21.1

c Menentukan Standar Deviasi D (SDD)

SDD = -ΣD2

N (ΣD
N )

2

SDD = -13731.25
25 ( -527.5

25 )
2

SDD = -445.21549.25

SDD = 104.04

SDD = 10.2

d Menentukan Standar Error Mean Different ( )SEMD

Untuk menentukan nilai digunakan rumus sebagai berikut :SEMD

=SEMD

SDD

N -1

=SEMD

10.2
24

=SEMD

10.2
4.9

2.08=SEMD

e Menentukan Nilai thitung

Untuk menentukan nilai thitung digunakan rumus sebagai berikut :
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t = MD
SEMD

t = -21,1
2,08

t = -10.14 (nilai negatif diabaikan )

f Menentukan ttabel

Ketentuan untuk menentukan nilai ttabel adalah :

a) db = N – 1

b) uji dua pihak

c) α = 0,05

Dengan ketentuan diatas didapatkan nilai ttabel sebesar : 2,063

Berdasarkan hasil penghitungan diatas diperoleh nilai :

MD SDD SEMD
thitung ttabel

-21.1 10.2 2.08 -10.14 2,063

g Melakukan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian Hipotesis penelitian ini,maka

kaidah yang harus diikuti adalah :

Jika thitung ≥ ttabel, maka tolak H0

Jika thitung ≤ ttabel, maka terima H0

Berdasarkan nilai thitung dan ttabel, yang sudah didapatkan

diatas maka kita bisa menguji hipotesis yakni :
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thitung (10.14) ≥ (2,063) ttabel, maka tolak H0

Pertanyaan penelitian yang akan dibuktikan adalah :

Ha :

H0 : :

Hasil diatas menjawab pertanyaan hipotesis yang

ketiga bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha

Kecamatan Panguragan sebelum dan sesudah menggunakan

permainan tradisional gobak sodor.

h Membuat Kurva Normal

Berdasarkan nilai thitung dan ttabel yang telah

didapatkan dapat dibuat kurva normal untuk melihat

gambaran posisi dari masing-masing data berada didaerah

penolakan atau didaerah penerimaan dari H0, gambaran Kurva

Normal sesuai data yang telah diperoleh adalah sebagai

berikut :

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap

kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha

sebelum dan sesudah menggunakan permainan

tradisional gobak sodor.

Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan sosial

anak kelompok B RA Al-Ulinnuha Kecamatan Panguragan

sebelum dan sesudah menggunakan permainan

tradisional gobak sodor..
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-10.14 -2,063 10.14
2.063

Gambar 4.1
Kurva normal

Pada Kurva diatas sangat jelas bahwa nilai thitung

berada didaerah penolakan Ho, artinya pernyataan dalam Ha

yang diterima.

i Uji Gain (Peningkatan) Ternormalisasi

Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan Uji

Gain untuk mengetahui apakah perbedaan kemampuan sosial

anak RA Al-Ulinnuha Kecamatan Panguragan sebelum dan

sesudah menggunakan permainan tradisional gobak sodor

Daerah
penerimaan

Ho

Daerah
penolakan
Ho

Daerah
penolakan
Ho

Batas kritis
(ttabel)

thitung
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peningkatannya tinggi, sedang, atau rendah. Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut:

g =
skor tes akhir -skor tes awal

skor maksimal -skor tes awal

Dari hasil yang telah dicari diatas diperoleh nilai :

a. Skor tes akhir = 36.8

b. Skor tes awal = 13.3

c. Skor maksimal = 40

Maka didapatkan hasil untuk uji Gain sebagai berikut :

g =36.8 -13.3
40 -13.3

g =23.5
26.7

g =0.88

Dari hasil nilai uji Gain diatas dikonversikan pada

tabel persentase nilai Gain sebagai berikut :

Tabel 4.12
Tabel Klasifikasi Gain

No Indeks Gain Interpretasi
1 g 0,70> Tinggi
2 0,30 g ≤ 0,70< Sedang
3 g ≤ 0,30 rendah

Dari tabel klasifikasi Uji Gain dapat disimpulkan bahwa

kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha setelah

diberikan permainan tradisional gobak sodor meningkat Tinggi
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dengan nilai Uji gain sebesar 0,88. Selanjutnya dibuat tabel

penolong uji Gain untuk melihat peningkatan kemampuan sosial

setelah dilakukan permainan gobak sodor sebagai berikut :

Tabel 4.13
Tabel Penolong Uji Gain

No

Skor

Sk2-Sk1
SkMax

-Sk1
g Ket

Maks
Awal

(Sk1)

Akhir

(Sk2)

1 40 12.5 32.5 20 27.5 0.72 Tinggi

2 40 12.5 40 27.5 27.5 1 Tinggi

3 40 15 35 20 25 0.8 Tinggi

4 40 15 35 20 25 0.8 Tinggi

5 40 12.5 37.5 25 27.5 0.9 Tinggi

6 40 10 35 25 30 0.83 Tinggi

7 40 10 40 30 30 1 Tinggi

8 40 20 37.5 17.5 20 0.87 Tinggi

9 40 15 40 25 25 1 Tinggi

10 40 12.5 32.5 20 27.5 0.72 Tinggi

11 40 12.5 40 27.5 27.5 1 Tinggi

12 40 15 35 20 25 0.8 Tinggi

13 40 15 35 20 25 0.8 Tinggi

14 40 12.5 37.5 25 27.5 0.9 Tinggi

15 40 10 35 25 30 0.83 Tinggi

16 40 10 40 30 30 1 Tinggi

17 40 12.5 32.5 20 27.5 0.72 Tinggi

18 40 12.5 40 27.5 27.5 1 Tinggi
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19 40 15 35 20 25 0.8 Tinggi

20 40 15 35 20 25 0.8 Tinggi

21 40 12.5 37.5 25 27.5 0.9 Tinggi

22 40 10 35 25 30 0.83 Tinggi

23 40 10 40 30 30 1 Tinggi

24 40 20 37.5 17.5 20 0.87 Tinggi

25 40 15 40 25 25 1 Tinggi

Rata-rata Gain 0,88 Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan

kemampuan sosial setelaah menggunakan permainan tradisional

gobak sodor pada anak kelompok B RA Al-Ulinnuha mengalami

peningkatan yang tinggi dengan rata-rata nilai Gain adalah 0,88.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil data penelitian “Efektivitas Penggunaan Permainan

Gobak Sodor Dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial Anak Kelompok

B RA Al-Ulinnuha Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan

Kabupaten Cirebon” dapat dilihat bahwa adanya perubahan

kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha sebelum dan

sesudah perlakuan. Pada hasil pretest atau data sebelum anak diberi

perlakuan permainan gobak sodor, kemampuan sosial anak hanya

33.33% atau berada pada tabel klasifikasi persentase Kurang Sekali.

Pada nilai rata-rata masing-masing indikator kemampuan

bekerja sama (a) nilai rata-rata 12. Kemampuan bermain bersama
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teman sebaya (b) diperoleh nilai rata-rata 17.6. Kemampuan mentaati

peraturan permainan(c) diperoleh nilai rata-rata 10.8 dan kemampuan

menghargai orang lain (d) diperoleh nilai rata-rata 12.8. Untuk nilai

maksimal 40 maka kemampuan sosial anak jauh dari kemampuan yang

diharapkan.

Pada data hasil penilaian kemampuan sosial sesudah

menggunakan permainan gobak sodor dapat kita lihat adanya

peningkatan yang signifikan dibandingkan data sebelum menggunakan

permainan gobak sodor. Pada data sesudah diberi perlakuan permainan

gobak sodor terlihat adanya peningkatan kemampuan bekerjasama (a)

dari rata-rata 12 menjadi 35.2 poin, jadi ada peningkatan sebesar 23.2

poin. Kemampuan bermain bersama teman sebaya (b) dari nilai rata-

rata 17.6 menjadi 38.8 poin ada peningkatan 21.2 poin. Kemampuan

mentaati aturan permainan (c) dari nilai rata-rata 10.8 menjadi 33.2 poin

ada peningkatan 22.4 poin dan kemampuan menghargai orang lain (d)

dari nilai rata-rata 12.8 menjadi 36.4 poin ada peningkatan 23.6 poin.

Secara keseluruhan dapat terlihat adanya peningkatan

kemampuan sosial dari 33.33% menjadi 92% atau meningkat sebesar

34,38 persen. Persentase kemampuan sosial sesudah menggunakan

permainan gobak sodor adalah sebesar 92 %, bila dikonversikan pada

tabel klasifikasi persentase maka interpretasi kemampuan sosial anak

kelompok B RA Al-Ulinnuha Kecamatan Panguragan berada pada

tingkat Sangat Tinggi.
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Untuk Uji Normalitas Data dari hasil penghitungan Lo dan Ltabel

dengan taraf Signifikansi 0,05 diperoleh hasil Lo ≤ Ltabel sehingga Ho

diterima yang artinya populasi data berdistribusi normal. Untuk Uji

Homogenitas data didapatkan data bahwa Fhitung ≤ Ftabel maka data yang

didapatkan adalah homogen. Pada pengujian Hipotesis untuk

menjawab pertanyaan penelitian didapatkan hasil bahwa thitung ≥ ttabel ,

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat perbedaan yang

signifikan kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha

Kecamatan Panguragan sebelum dan sesudah menggunakan

permainan gobak sodor.

Dari tabel klasifikasi Uji Gain dapat disimpulkan bahwa

kemampuan sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha Kecamatan

Panguragan setelah diberikan permainan gobak sodor meningkat tinggi

dengan nilai Uji gain sebesar 0,88.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan judul yang diteliti fokus pada

kemampuan sosial pada indikator kemampuan bekerjasama,

kemampuan mentaati aturan permainan, kemampuan bermain

dengan teman sebaya dan kemampuan menghargai orang lain.

Penelitian yang dilakukan ini mengalami keterbatasan pada

jumlah responden yang sedikit yakni kurang dari 30 orang sampel.

Pada media yang digunakan untuk uji kemampuan sosial pada anak
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telah dipilih yakni permainan gobak sodor yang dilakukan pada saat

kegiatan olahraga. Penjelasan aturan permainan gobak sodor agar

mudah dipahami anak menjadi kendala dan menjadi salah satu

keterbatasan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan Permainan

Gobak Sodor Dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial Anak

Kelompok B RA Al-Ulinnuha Desa Lemahtamba Kecamatan

Panguragan Kabupaten Cirebon” dapat disimpulkan bahwa :

1. Kemampuan sosial anak sebelum diberikan permainan gobak

sodor masuk pada penilaian Belum Berkembang dan

berdasarkan nilai persentase nilai yang didapat yakni sebesar

33,33% apabila dikonversikan pada tabel klasifikasi persentase

berada pada level kurang sekali.
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2. Kemampuan sosial anak sesudah diberikan permainan gobak

sodor masuk pada penilaian Berkembang Sangat Baik dan

berdasarkan nilai persentase nilai yang didapat yakni sebesar

92% apabila dikonversikan pada tabel klasifikasi persentase

berada pada level sangat baik.

3. Adannya perbedaan yang signifikan kemampuan sosial sebelum

dan sesudah melakukan permainan tradisonal gobak sodor yakni

dilihat dari perbedaan nilai thitung besar 10.14, sedangkan nilai ttabel

sebesar 2.063 dari yang selanjutnya dilakukan pengujian

hipotesis dengan ketentuan, jika thitung ≥ ttabel, maka tolak H0, yang

artinya terdapat perbedaan yang signifikan dari keterampilan

sosial anak kelompok B RA Al-Ulinnuha antara sebelum dan

sesudah diberi perlakuan permainan tradisional gobak sodor.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan

permainan tradisional gobak sodor pada pengembangan

kemampuan sosial pada anak usia dini sangatlah efektif.

B. SARAN

Dari penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan Permainan

Gobak Sodor Dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial Anak

Kelompok B RA Al-Ulinnuha Desa Lemahtamba Kecamatan

Panguragan Kabupaten Cirebon” ada beberapa saran yaitu sebagai

berikut :

82
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1. Bagi peneliti : Diharapkan peneliti bisa melanjutkan penelitian yang

sama namun dengan penambahan responden baik dari segi

jumlah responden ataupun cakupan wilayah/lembaga tempat

penelitian yang lebih luas.

2. Bagi sekolah : diharapkan sekolah bisa menerapkan metode atau

teknik yang sama untuk meningkatkan hasil dari kegiatan stimulasi

aspek perkembangan sosial emosional anak dalam penelitian ini

lebih fokus pada kemampuan sosial anak dengan diperolehnya

hasil keterkaitan antara permainan gobak sodor dengan

kemampuan sosial , sehingga kemampuan sosial anak menjadi

lebih baik, dan output atau lulusan dari lembaga pun bisa lebih siap

mengikuti pendidikan selanjutnya.

3. Bagi Guru : diharapkan penelitian ini bisa menjadi panduan dan

pedoman bagi guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran

untuk merangsang aspek perkembanngan sosial emosional anak

disekolah, menerapkan metode dan teknik yang sama namun

dengan variasi permainan engklek yang lebih banyak dan lebih

menarik untuk anak.

4. Bagi Orangtua : diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman

bagi orangtua dalam kegiatan stimulasi anak baik dirumah

ataupun kerjasama dengan guru disekolah. Sehingga tidak ada lagi

penerapan metode/teknik yang salah dan tidak sesuai dengan

karakteristik anak usia dini, sehingga terjadi kesalahan stimulasi
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perkembangan anak yang akan berdampak bagi tumbuh kembang

anak baik fisik maupun psikologis

5. Bagi Institut Bunga Bangsa Cirebon : diharapkan penelitian ini bisa

menjadi data awal untuk meneliti lebih lanjut pengaruh yang lebih

luas dari berbagai permainan tradisional bagi perkembangan anak

usia dini yang tidak terbatas pada aspek perkembangan sosial

emosional saja tetapi juga terhadap apek-aspek perkembangan

lainnya, sehingga kampus mampu membantu pemerintah dalam

mewujudkan generasi cerdas dan berkualitas di masa yang akan

datang.

DAFTAR PUSTAKA

Susanto, Ahmad Perkembangan Anak Usia Dini : Pengantar Dalam
Berbagai Aspeknya, Penerbit Prenada Media Group : Jakarta, 2011

Arif Rahman Hakim, Efektivitas Permainan Tradisional Gobak Sodor untuk
Pembelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar, Jurnal Bidang Pendidikan



94

Dasar (JBPD), 2017

Aris Priyanto, Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui
Aktivitas Bermain, Jurnal Ilmiah Guru “COPE” No. 20/Tahun
XVIII/November 2014,

Elizabeth B.Hurlock, Perkembangan Anak, Penerbit.Erlangga:Jakarta, Edisi
6, 1993

Farida Mayar, “Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Sebagai Bibit Untuk Masa
Depan Bangsa”, Jurnal Al-Talim, Jilid I, Nomor 6 November 2013

Herlina Indrijati (ed.), Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini,
Penerbit Prenada Media Group : Jakarta, Cet. I, 2016

Hasanah, Izatil Nor & Pratiwi, Hardiyanti, Pengembangan Anak Melalui
Permainan Tradisional, CV.Aswaja Pressindo:Yogyakarta, 2016

Ika Sri Wahyuni, Efektivitas Permainan Tradisional Gobak Sodor Terhadap
Penyesuaian Sosial, 2018, (https://eprints.uns.ac.id)

Ipang Setiawan & Heri Triyanto, Pengembangan Permainan Tradisional
Gobak Sodor Bola dalam Pembelajaran Penjas pada Siswa SD, Jurnal
Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, Volume 4, Nomor I, Edisi Juli 2014

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, (2018), Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Tarbiyah, Cirebon

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta : Asosiasi Pendidik Guru PAUD
dengan Prodi PAUD Pps UNJ, Percetakan : UNJ Press, 2015

Khairul Huda, Tahun 2015, Jurnal PAUD “Peningkatan Keterampilan Sosial
Melalui bermain Angin Puyuh”, Penerbit.Asosiasi Pendidik Guru PAUD
Indonesia dg Prodi PAUD PPs UNJ, Jakarta

M. Thobroni & Fairuzul Mumtaz, Mendongkrak Kecerdasan Anak Melalui
Bermain dan Permainan, Penerbit : Katahati, Cet. I, 2011

Kurniati, Euis, Permainan Tradisonal dan Perannya dalam
Mengembangkan Keterampilan Sosial, Prenadamedia Group:Jakarta,
2016

Ni Ketut Desi Kristiani, I.B. Surya Mankaba, I Wayan Darsana, Pengaruh
Metode Bermain Berbantuan Gobak Sodor Terhadap Kemampuan
Bekerjasama Anak Kelompok A di TK Gugus Mawar, e-Journal

85



95

Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Ganesa, 2017

PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat,Tahun 2017, Cara Belajar Anak Usia Dini

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif , dan R&D, Bandung: Alfabeta,cv, Cet.16,2013.

Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D, Penerbit.Alfabet, Bandung, 2014

Rosleny Marliani, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Penerbit
Pustaka Setia : Bandung, Cet. I, 2016



96

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN



97



98



99


