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ABSTRAK 
 
 

Amalia, Rina. 2011. Pengaruh Permainan Tradisional Komboyan Terhadap 
Peningkatan Kerjasama Anak TK di RA Al Ikhlas Pende. Skripsi, Jurusan 
Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.    
Pembimbing 1: Drs. Sugeng Hariyadi, M.S. dan Pembimbing 2: DR. Sri Maryati 
Deliana, M.Si  
 

Kata Kunci: Kerjasama, Permainan Tradisional 
 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan 
tradisional komboyan dalam meningkatkan kerjasama anak TK. Subjek penelitian 
adalah 32 siswa/siswi RA Al Ikhlas yang diambil dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel berupa total sampling. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode eksperimen yaitu eksperimen kuasi (quasi eksperimental) dengan  desain 
eksperimen ulang (Nonrandom pretest-posttest control group design). Sampel 
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
dengan jumlah anggota masing-masing kelompok enam belas subjek. 
Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cheklist 
kerjasama dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,955 dan dari 65 aitem 
didapatkan 48 aitem yang valid. Analisis data menggunakan teknik uji non 
parametrik Wilcoxon Mann-Withney Test. Hasil analisis data yang diperoleh 
menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat kerjasama yang signifikan pada 
kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberikan permainan tradisional 
komboyan sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perbedaan tingkat 
kerjasama. Deskripsi kerjasama yang sangat meningkat hingga 100% yaitu pada 
indikator terbuka untuk saling memberi dan menerima. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran bagi 
guru TK untuk senantiasa mengembangkan kemampuan kerjasama anak agar anak 
menjadi pribadi yang sosial dan bukan pribadi individual dengan menggunakan 
permainan tradisional, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat 
menggunakan metode eksperimen murni dan memakai sampel menyeluruh dalam 
proses pengambilan data awal dan lebih memperketat variabel kontrol agar hasil 
yang didapat benar-benar merupakan efek dari perlakuan yang diberikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang 

besar bagi perkembangan manusia, mulai dari bidang pendidikan, informatika, dan 

komunikasi. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi adalah televisi dan 

komputer. Salah satu akibat yang muncul adalah maraknya berbagai macam bentuk 

mainan (toys) dan permainan (games) yang berasal dari luar negeri, yang sangat 

terasa ketika berada di kota besar muncul banyak toko mainan skala besar yang 

menjual jenis mainan dari produk budaya asing, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan 

Cina. Perkembangan bentuk-bentuk mainan dan permainan ini membawa perubahan 

dalam permainan pada anak-anak, yaitu anak-anak yang dahulunya bermain dengan 

menggunakan permainan kooperatif (cooperative play), sekarang lebih banyak 

menggunakan permainan soliter (soliter play). Permainan kooperatif diwakili oleh 

permainan tradisional, sedangkan permainan soliter diwakili oleh permainan video 

games. Perubahan-perubahan ini menunjukkan adanya perubahan interbudaya, yang 

dapat mempengaruhi perkembangan ketrampilan sosial anak (Bloom, 1990: 1). 

Permainan soliter yang sedang digandrungi oleh anak-anak sekarang adalah 

video games dan play station. Pernyatan ini sesuai dengan pendapat Purwaka (2008) 

bahwa anak-anak sekarang lebih banyak bermain dengan permainan elektronik (video 

games dan play station). Selanjutnya penelitian Griffiths (dalam Lestari, 2007: 10) 
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menuliskan bahwa hampir sepertiga waktu digunakan anak untuk bermain video 

games setiap hari dan 7 persennya bermain paling sedikit 30 jam perminggu. Hal ini 

diperkuat oleh fenomena yang terungkap dalam tulisan-tulisan di rubrik konsultasi 

seperti di bawah ini : 

”Tidak cukup satu atau dua jam, Wahid dan Budi bisa bermain sampai 
berjam-jam sebelum mereka benar-benar bisa memecahkan rasa penasaran 
akan permainan itu. Mereka bermain sejak dari pulang sekolah”. (Lestari, 
2007). 
”Hampir setiap waktu aku ada di rumah temanku itu. Habis enak, sih, selain 
seru, aku bisa menjadi jagoan dan ngalahin penjahat. Juga kalau main PS 
nggak usah panas-panasan. Permainannya juga banyak sekali. Kalu sudah 
bosen, tinggal ganti aja CD-nya dengan permainan lain”. (Hendi, 11 tahun). 
 
Beberapa pihak juga memiliki pendapat bahwa video games dan play station 

berbahaya bagi anak-anak karena menghambat perkembangan ketrampilan sosial 

anak. Hidayati (2008: 1) mengemukakan bahwa anak berhadapan dengan benda mati 

dan permainan tersebut tidak melibatkan terjadinya interaksi kreatif sehingga 

ketrampilan sosial anak kurang berkembang. Adelar (2008: 1) juga memberikan 

penjelasan mengenai dampak negatif dari video games dan play station, seperti 

menumbuhkan sikap agresif pada anak. Simanjuntak dan Ndraha (2007: 222-228) 

menjelaskan bahwa permainan dalam video games dan play station akan 

menghilangkan rasa empati pada anak, karena anak-anak menganggap hal yang biasa 

mengenai kekerasan atau pembunuhan. Sikap tersebut muncul karena bagi anak-anak, 

hal tersebut sesuatu yang biasa karena sering mereka lihat. Hasil penelitian Fidriati 

(2002) menemukan bahwa permainan video games dan play station akan mengurangi 
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kuantitas hubungan sosial anak dengan teman Frekuensi bermain video games akan 

mempengaruhi kematangan sosial anak, yang tercermin dari ketrampilan sosial anak. 

Jenis mainan dan permainan soliter, seperti video games dan play station, 

menurut VicHealth (2007: 1-2) membawa perubahan cara bermain pada anak-anak. 

Permainan anak-anak sekarang kurang menekankan pada ketrampilan motorik 

sehingga menimbulkan gangguan perkembangan psikososial, seperti gangguan dalam 

menjalin interaksi dengan orang lain dan ketidakefektifan dalam menggunakan 

koping. Selain itu, anak-anak sekarang 3,5 kali lebih banyak di depan televisi, 

komputer atau bermain video games dibandingkan melakukan permainan interaktif 

dengan teman sebaya atau olahraga. Kecenderungan ini membawa dampak anak-anak 

menjadi kurang aktif dan lebih terisolasi secara sosial, serta memberikan kesan bahwa 

dunia merupakan tempat yang tidak nyaman. Hasil penelitian Darwish, dkk (2001: 

13) mengemukakan bahwa anak-anak yang terlibat dalam permainan yang interaktif 

cenderung memiliki skor ketrampilan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

anak-anak yang terlibat dalam permainan yang bersifat soliter. Barson (2002: 12) 

dalam penelitiannya mengenai ”Play Impact on The Development of Social Skills of 

Peripheral Children” menemukan bahwa bermain akan mengembangkan ketrampilan 

praktis yang baru, gagasan-gagasan, kepercayaan diri, konsep diri positif, 

kemampuan berbicara dan interaksi. Bermain mengembangkan komponen intelektual, 

sosial dan kepribadian. Permainan yang digunakan Barson dalam penelitiannya 

adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Ginsburg (2007: 184-

185) menjelaskan ada perubahan perilaku bermain pada anak. Anak-anak sekarang 
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lebih banyak melakukan permainan yang cenderung bersifat soliter, seperti video 

games, dan  ini  memberikan dampak buruk pada kesehatan, kreativitas dan 

perkembangan. Anak-anak menjadi cenderung pasif dan mengembangkan perilaku 

kekerasan. 

Perubahan cara bermain anak-anak jaman sekarang yang khususnya 

disebabkan permainan video games dan play station membawa dampak terhadap 

bergesernya permainan tradisional. Suseno (1999) menyatakan bahwa permainan 

tradisional merupakan simbolisasi dari pengetahuan turun-menurun dan mempunyai 

bermacam-macam fungsi di baliknya. Menurut Wahyono (2002: 41-44) karakteristik 

permainan tradisional adalah (1) unsur kesenangan, rekreasi, dan menciptakan 

suasana rileks; (2) unsur terapis; (3) bekerja sama dan berorganisasi; (4) bersosialisasi 

dan berempati, (5) kreativitas; (6) sikap kompetisi dan sportivitas; dan (7) persiapan 

dan ajang belajar menjadi orang dewasa. Yuwono (2008) menyebutkan bahwa 

permainan tradisional memberikan manfaat fisik bagi anak supaya lebih kuat, 

mengasah kemampuan bersosialisasi, bekerjasama, dan mentaati peraturan. 

Mendukung pendapat yang sudah ada, Sutarto (2007) seorang peneliti tradisi dari 

Universitas Negeri Jember menyatakan bahwa permainan tradisional (Indonesia) 

memiliki banyak keunggulan yang kurang dimiliki oleh permainan modern, yaitu 

menekankan aspek rekreatif, kekeluargaan, gotong royong, dan toleransi. 

Peneliti mengacu dari manfaat dan dampak negatif dari masing-masing 

permainan, baik permainan video games dan play station maupun permainan 

tradisional, beranggapan bahwa bergesernya permainan tradisional dengan permainan 
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video games dan play station perlu mendapatkan perhatian supaya orangtua lebih 

bijaksana mendorong anak-anaknya bersedia bermain dengan permainan tradisional. 

Pendapat peneliti diperkuat dengan hasil pengamatan peneliti terhadap perkembangan 

sosial anak-anak TK yang menunjukkan kemampuan kerjasama yang rendah, seperti 

anak-anak tersebut lebih banyak bermain sendirian, kurang bersedia berbagi dengan 

orang lain, dan ingin menang sendiri. Kemampuan kerjasama pada anak-anak 

menjadi hal yang penting karena kemampuan kerjasama ini menjadi salah satu dasar 

untuk berkembangnya ketrampilan sosial anak. Selain itu, melalui kerjasama anak-

anak akan lebih mampu mengembangkan kemampuan sosialisasinya. Kemampuan 

sosialisasi yang baik pada masa kanak-kanak akan menjadi dasar bagi 

berkembangnya kemampuan sosialisasi pada masa dewasa nantinya.  

Dalam menjalin hubungan, anak akan belajar bersosialisasi dengan temannya. 

Mereka juga akan menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam kegiatan bermain. 

Semakin banyak kesempatan yang anak-anak miliki untuk melakukan sesuatu 

bersama-sama, semakin cepat mereka belajar melakukannya dengan bekerjasama. 

Bekerjasama ini sangat diperlukan setiap makhluk hidup untuk melangsungkan 

hidupnya. Apalagi manusia yang tergolong makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan orang lain. Oleh karena itu bekerjasama sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Manusia atau orang dewasa tidak bisa atau sulit melakukan kerjasama jika 

pada waktu ia masih kanak-kanak kurang diberi kesempatan untuk bermain dengan 

teman sebayanya, berinteraksi dengan teman sebayanya, membuat anak semakin 
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tidak tahu tentang kerjasama. Jika orang tua memberikan kesempatan yang cukup 

kepada anak untuk melakukan aktivitas bersama dengan teman sebayanya maka anak 

akan mendapat informasi /pengetahuan serta pengalaman yang berguna untuk 

dewasanya kelak seperti kerjasama. 

Pentingnya kemampuan kerjasama pada anak ditunjukkan dengan hasil 

penelitian Asyer bahwa anak-anak tidak populer secara signifikan lebih mungkin 

untuk melaporkan episode kesepian daripada anak-anak populer. Penelitian yang 

dilakukan oleh Waldrop dan Halyerson menyimpulkan bahwa sosiabilitas pada umur 

2,5 tahun dapat meramalkan sosiabilitas pada umur 7,5 tahun, karena pola sikap dan 

perilaku sosial cenderung menetap maka akan lebih baik apabila meletakan dasar 

yang baik sejak dini. Begitu pula dengan sikap bekerjasama. Kerjasama sangat 

penting bagi anak untuk bisa berinteraksi dengan temannya dan meminimalisasi sifat 

egosentris, anak belajar bersikap adil, menumbuhkan sikap saling berbagi, dan anak 

mengerti kemampuan dirinya. Anak-anak dengan kemampuan kerjasama yang baik 

pada saat dewasa nanti akan menjadi individu yang ramah, mudah bergaul, mudah 

menyesuaikan diri, dan mudah bekerjasama dengan orang lain. Adanya beberapa 

kemampuan tersebut akan membuat individu lebih mampu menjalin relasi yang 

saling menguntungkan dengan orang lain, sehingga juga akan membuat individu lebih 

mudah sukses dibandingkan oleh individu yang tidak memiliki kemampuan 

kerjasama yang baik. 

Kemampuan kerjasama pada anak-anak merupakan hal yang dapat dipelajari, 

terutama melalui proses sosialisasi. Perkembangan kemampuan kerjasama pada anak 
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semakin efektif apabila anak-anak diajari melalui pelibatan yang aktif dalam suatu 

kelompok yang dinamis. Proses pembelajaran yang aktif akan mendorong anak dapat 

belajar secara langsung mengenai cara-cara berperilaku sosial yang baik, seperti 

bekerjasama. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan kerjasama anak 

yang melibatkan proses pembelajaran yang aktif adalah melalui cara bermain. 

Bermain adalah pemenuhan kebutuhan diri dengan kebebasan beraktivitas, 

didasari oleh motivasi intrinsik dan bukan karena penghargaan dari luar, luwes dalam 

pergantian peran, dan tidak literal. Pendidikan melalui pendekatan bermain akan 

mampu  mengembangkan aspek psikis dan fisik anak-anak, yang meliputi moral dan 

nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan 

seni. Selain itu, prinsip bermain mengandung makna yang menyenangkan, 

mengasikkan, tanpa ada paksaan dari luar diri anak, dan lebih mementingkan proses 

mengeksplorasi potensi diri daripada hasil akhir. Pendekatan bermain sebagai metode 

pembelajaran di TK/RA hendaknya disesuaikan dengan perkembangan usia dan 

kemampuan anak didik, yaitu secara berangsur-angsur dikembangkan dari bermain 

sambil belajar (unsur bermain lebih dominan) menjadi belajar seraya bermain (unsur 

belajar mulai dominan). Dengan demikian anak didik tidak merasa canggung 

menghadapi pendekatan pembelajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya. 

Permainan komboyan merupakan permainan tradisional yang turun temurun 

sejak nenek moyang sampai sekarang dan berkembang luas di Propinsi Jawa Barat. 

Permainan ini menurut pengamatan peneliti menekankan pada aspek kerjasama, yaitu 

untuk dapat memenangkan permainan, anak-anak dalam satu kelompok harus bisa 
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bekerjasama dengan baik supaya dapat kesempatan untuk menyusun kembali 

kepingan yang berserakan. Strategi yang digunakan anak-anak supaya efektif perlu 

didiskusikan supaya anggota yang lain dapat menjalankan perannya dengan baik. 

Proses pembagian peran dan pelaksanaan peran inilah yang sangat menuntut anak-

anak untuk bisa bekerjasama. Selain itu keunggulan yang dapat diambil dari 

permainan tradisional komboyan adalah anak bisa berinteraksi dengan temannya, 

adanya persaingan, serta ada tidaknya ketergantungan antar teman. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa-siswi RA Al Ikhlas Pende 

diketahui beberapa siswa memiliki perilaku kerjasama yang cenderung rendah seperti 

terlihat dalam sosialisasi dengan teman sebayanya yaitu 3 dari 12 siswa menunjukkan 

perilaku membatasi diri dalam bergaul atau mengisolasi diri, kurang kebersamaan 

dalam bermain, rata-rata murid lebih menyukai permainan perseorangan, murid lebih 

menyukai bermain bersama ibu mereka yang biasanya menunggui mereka sampai 

jam pulang, kalaupun mereka bermain bersama lebih banyak murid yang memilih 

bermain bersama teman sepermainannya di rumah atau teman satu bangkunya.ingin 

menang sendiri, suka berebut mainan, egosentris, pertengkaran, mengejek, perilaku 

sok kuasa dan melakukan perilaku agresif. Segi lain, beberapa siswanya juga ada 

yang memiliki kerjasama yang cukup baik yaitu suka membantu, berbagi, bermain 

bersama-sama, dan merawat permainan. Media permainan yang tersedia di RA Al 

Ikhlas adalah balok (tetapi tidak lengkap), puzzle sederhana, papan warna, papan 

geometri, dan media cetak berupa gambar benda-benda, dan berbagai bentuk huruf 

dan bilangan. Sedangkan yang berada di luar ruangan adalah papan jungkit 
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sederhana, ayunan kursi, papan luncur, bola dunia untuk panjatan anak, dan titian. 

Akan tetapi media permainan yang terdapat di RA Al Ikhlas ini terbilang sangat 

minim. Kebanyakan permainan yang digunakan adalah permainan soliter.  

Berdasarkan urian di atas maka peneliti beranggapan bahwa permainan 

tradisional komboyan berpengaruh untuk meningkatkan kerjasama pada anak. 

Permasalahannya, penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut belum relatif banyak 

dilakukan, khususnya di Indonesia. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk 

mengkaji lebih mendalam mengenai ”Bagaimana pengaruh permainan tradisional 

komboyan terhadap peningkatan kerjasama pada anak TK?” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh permainan tradisional komboyan terhadap peningkatan 

kerjasama pada anak TK? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional komboyan 

terhadap peningkatan kerjasama pada anak TK. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh permainan tradisional komboyan terhadap 

peningkatan kerjasama pada anak TK diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini : 

a) Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. 

b) Memberi sumbangan di bidang ilmu psikologi khususnya psikologi 

perkembangan dan psikologi pendidikan untuk menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan mengenai pengaruh permainan tradisional terhadap 

peningkatan kerjasama anak TK. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pelengkap pengetahuan untuk 

lebih mengenal dan menggali manfaat dari permainan tradisional secara 

umum, dan terutama permainan tradisional komboyan. Dan memberi manfaat 

untuk satuan pendidikan anak usia dini, khususnya Raudhlatul Athfal. 

b) Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat membantu menambah pengetahuan 

dalam memberikan permainan yang tepat untuk meningkatkan kerjasama pada 

pendidikan anak usia dini. 

c) hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan 

referensi bagi pihak-pihak yang berminat dengan cara-cara meningkatkan 

perilaku sosial anak terutama dalam hal kerjasama, dengan menggunakan 

permainan tradisional. 

 

 



11 

 

BAB 2 
LANDASAN TEORI 

 

Suatu penelitian ilmiah memerlukan suatu landasan teori yang kuat sebagai 

dasar yang mendukung peneliti untuk menuju ke lapangan. Teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan akan mengarahkan alur berfikir pada proses penelitian 

yang dia lakukan. Dalam bab ini akan diuraikan konsep-konsep pokok yang menjadi 

dasar pemikiran dalam penelitian. 

2.1 Perkembangan Sosialisasi pada Anak 

2.1.1 Proses Perkembangan Sosial 

Menurut Muhibin (dalam Nugraha & Rachmawati 2004: 1.13) perkembangan 

sosial merupakan proses pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat), yakni 

pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Adapun Hurlock (1978: 250) 

mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan 

berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial.  

Untuk menjadi individu yang mampu bermasyarakat diperlukan tiga proses 

sosialisasi. Proses sosialisasi ini tampaknya terpisah, tetapi sebenarnya saling 

berhubungan satu sama lainnya, sebagaiman yang dikemukakan oleh Hurlock (dalam 

Nugraha & Rachmawati, 2004: 1.13) yaitu sebagai berikut : 

1) Belajar untuk bertingkah laku yang dapat diterima secara sosial 

2) Belajar memainkan peran sosial yang dapat diterima 
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3) Perkembangan sikap sosial 

Pada perkembangannya, berdasarkan ketiga proses sosial ini, individu akan 

terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok individu sosial dan kelompok individu 

nonsosial. Kelompok individu sosial adalah mereka yang tingkah lakunya 

mencerminkan ketiga proses sosialisasi. Adapun kelompok individu nonsosial adalah 

mereka yang tingkah lakunya tidak mencerminkan ketiga proses sosialisasi. Mereka 

adalah individu yang tidak tahu apa yang diharapkan kelompok sosial sehingga 

tingkah laku mereka tidak sesuai dengan harapan sosial.  Kadang-kadang mereka 

tumbuh menjadi individu anti sosial, yaitu individu yang mengetahui harapan sosial 

tetapi mereka sengaja melawan hal tersebut. Seseorang agar bisa memenuhi tuntutan 

sosial maka perlu adanya pengalaman sosial yang menjadi dasar pergaulan. 

2.1.2 Pentingnya Pengalaman sosial 

Menurut Hurlock (1978: 256), sebagian besar peristiwa atau pengalaman 

sosial yang dialami pada masa anak-anak dipandang sebagai berikut: 

1) Pengalaman yang menyenangkan 

 Pengalaman yang menyenangkan mendorong anak untuk   mencari pengalaman 

semacam itu lagi. 

2) Pengalaman yang tidak menyenangkan 
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Pengalaman yang tidak menyenangkan dapat menimbulkan sikap yang tidak 

sehat terhadap pengalaman sosial dan terhadap orang lain. Pengalaman yang tidak 

menyenangkan mendorong anak menjadi tidak sosial atau anti sosial. 

3) Pengalaman dari dalam rumah (keluarga) 

Jika lingkungan rumah secara keseluruhan memupuk perkembangan sikap sosial 

yang baik, kemungkinan besar anak akan menjadi pribadi yang sosial atau sebaliknya. 

4) Pengalaman dari luar rumah 

Pengalaman sosial awal anak di luar rumah melengkapi pengalaman di dalam 

rumah dan merupakan penentu penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. 

Berdasarkan pemahaman diatas, pengalaman sosial pada masa anak-anak baik itu 

yang menyenangkan, tidak menyenangkan, diperoleh dari dalam rumah atau dari luar 

rumah adalah sangat penting. 

 Adapun ciri umum perkembangan sosial anak usia 4-5 tahun yaitu mulai 

bermain dan berkomunikasi dengan anak-anak lain, berani dan mempunyai rasa ingin 

tahu yang besar, menunjukkan perhatian untuk mengetahui lebih jauh tentang 

perbedaan jenis kelamin. Sedangkan ciri umum perkembangan anak usia 5-6 tahun 

yaitu dapat bergaul dengan sesama teman, merasa puas dengan prestasi yang dicapai, 

tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, serta dapat mengendalikan emosi. 

Menurut Nugraha & Rachmawati (2004: 1.14) karakteristik yang 

menggambarkan individu dengan penyesuaian diri baik, yaitu : 
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1) Dapat menerima tanggung jawab sesuai usianya 

2) Menikmati pengalaman 

3) Mau menerima tanggung jawab sesuai dengan peranannya 

4) Mampu memecahkan masalah dengan segera 

5) Dapat melawan dan mengatasi hambatan untuk merasa bahagia 

6) Mampu membuat keputusan dengan kekhawatiran dan konflik yang minim 

7) Tetap pada pilihan sehingga menemukan bahwa pilihannya salah 

8) Merasa puas dengan kenyataan 

9) Dapat menggunakan pikiran sebagai dasar untuk bertindak, tidak untuk melarikan 

diri 

10) Belajar dari kegagalan, tidak mencari alasan untuk kegagalannya 

11) Tahu bagaimana harus bekerja pada saat kerja dan bermain pada saat main 

12) Dapat berkata tidak pada sesuatu yang mengganggu 

13) Dapat berkata ya pada situasi yang membantu 

14) Dapat menunjukan kemarahan ketika merasa terluka atau merasa haknya 

terganggu 

15) Dapat menunjukkan kasih sayang 

16) Dapat menahan sakit dan frustasi jika diperlukan 

17) Dapat berkompromi ketika mengalami kesulitan 

18) Dapat memusatkan energi pada tujuan 
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19) Menerima kenyataan bahwa hidup adalah perjuangan hidup yang tidak ada 

habisnya 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk menjadi 

individu diperlukan penyesuain diri yang baik, anak harus merasa bahagia dan 

mampu menerima dirinya.  

2.1.3 Karakteristik Perkembangan Sosial Anak Usia 4-6 tahun 

Menurut Nugraha & Rachmawati (2004: 2.12) karakteristik perilaku sosial 

diantaranya adalah: 

a. Membuat kontak sosial dengan orang di luar rumah 

b. Dikenal dengan istilah Pregang age. Dikatakan pregang karena anak sekolah 

berkelompok belum mengikuti arti dari sosialisasi yang sebenarnya. Mereka 

mulai belajar menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan sosial. 

c. Hubungan dengan orang dewasa  

d. Hubungan dengan teman sebaya 

e. Usia 3-4 tahun mulai bermain bersama. Mereka tampak mulai mengobrol 

selama bermain, memilih teman untuk bermain, mengurangi tingkah laku 

permusuhan. 

Patmonodewo (2000: 33-35) mengemukakan beberapa ciri sosial pada anak 

usia prasekolah, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pada umumnya anak usia ini memiliki satu atau dua sahabat, tetapi sahabat ini 

cepat berganti. Mereka pada umumnya cepat menyesuaikan diri secara sosial, 
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mereka mau bermain dengan teman. Sahabat yang dipilih biasanya dari jenis 

kelaminnya, tetapi kemudian berkembang sahabat yang terdiri dari jenis kelamin 

yang berbeda. 

2) Kelompok bermainnya cenderung kelompok kecil dan tidak terlalu terorganisasi 

secara baik, oleh karena itu kelompok tersebut cepat berganti-ganti. 

3) Anak yang lebih muda seringkali bermain bersebelahan dengan anak yang lebih 

besar.  

4) Pola bermain anak prasekolah sangat bervariasi fungsinya sesuai dengan kelas 

sosial dan gender. Anak lebih banyak bermain assosiatif, kooperatif, dan 

konstruktif. 

5) Perselisihan sering terjadi, tetapi dalam waktu sebentar mereka berbaikan 

kembali. Anak laki-laki banyak melakukan tindakan agresif dan perselisihan. 

6) Telah menyadari peran jenis kelamin dan sex typing. Setelah anak masuk TK, 

pada umumnya kesadaran mereka terhadap peran dan jenis kelamin telah 

berkembang. Anak laki-laki lebih senang bermain di luar, bertingkah laku agresif, 

sedangkan anak perempuan lebih suka bermain yang bersifat kesenian, bermain 

boneka atau menari. 

Tugas perkembangan meliputi berbagai karakteristik perilaku pada masing-

masing dimensi. Karakteristik perkembangan anak usia 4-6 tahun menurut Nugraha 

& Rachmawati (2004: 6.9) adalah sebagai berikut : 

1) Dapat melepaskan ikatan emosional 

2) Menunjukkan penghargaan terhadap guru 
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3) Tidak cepat menangis apabila ada hal-hal yang diinginkan tidak terpenuhi 

4) Tidak menunjukkan sikap yang murung 

5) Tidak menunjukkan sikap/sifat marah dalam kondisi yang wajar 

6) Tidak suka menentang guru 

7) Tidak suka mengganggu teman 

8) Tidak suka menyerang teman 

9) Senang bermain dengan anak lain 

10) Tidak suka menyendiri 

11) Telah memiliki kemauan untuk menceritakan sesuatu kepada temannya 

12) Mampu bermain dan bekerjasama dengan temannya dalam kelompok. Ia mulai 

menunjukkan hubungan dan kemampuan kerjasama yang lebih intens dengan 

teman-temannya.  

13) Menolong dan membela teman 

14) Dapat bertindak sopan 

15) Dapat menunjukkan sikap yang ramah 

Sementara Hurlock (1978: 262) mengemukakan beberapa pola perilaku dalam 

situasi sosial pada awal masa kanak-kanak, yaitu sebagai berikut: 

1) Kerjasama 

Anak belajar bermain atau bekerjasama hingga usia mereka 4 tahun. Semakin 

banyak kesempatan yang mereka miliki untuk melatih keterampilan ini, semakin 

cepat mereka belajar dan menerapkannya secara nyata dalam kehidupan. 



18 

 

 

 

2) Persaingan 

Persaingan ini dapat mengakibatkan perilaku baik atau buruk pada anak. Jika 

anak melakukannya karena merasa terdorong untuk melakukan sesuatu sebaik 

mungkin hal ini dapat berakibat baik pada prestasi dan pengolahan motivasinya. 

Namun jika persaingan dianggap sebagai pertengkaran dan kesombongan maka dapat 

mengakibatkan timbulnya sosialisasi yang buruk. 

3) Kemurahan hati 

Kemurahan hati merupakan perilaku kesediaan untuk berbagi dengan anak 

lain. Jika hal ini meningkat maka perilaku mementingkan diri sendiri akan berkurang. 

Perilaku kemurahan hati sangat disukai oleh lingkungan sehingga menghasilkan 

penerimaan sosial yang baik. 

4) Hasrat akan penerimaan sosial 

Jika anak memiliki hasrat yang kuat akan penerimaan sosial, hal ini akan 

mendorong anak untuk melakukan penyesuaian sosial secara baik. 

5) Simpati 

Seorang anak belum mampu melakukan simpati sehingga mereka pernah 

mengalami situasi seperti duka cita. Mereka mengekspresikan simpati dengan 

berusaha menolonng atau menghibur seseorang yang sedang sedih. 

6) Empati 

Merupakan kemampuan meletakan diri sendiri dalam posisi orang lain serta 

menghayati pengalaman orang tersebut. Hal ini hanya akan berkembang jika anak 
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telah dapat memahami  ekspresi wajah orang lain atau maksud pembicaraan orang 

lain. 

7) Ketergantungan 

Kebutuhan anak akan bantuan, perhatian dan dukungan orang lain membuat 

anak memperhatikan cara-cara berperilaku yang dapat diterima lingkungannya. 

Berbeda dengan anak yang bebas, ia cenderung mengabaikan diri. 

8) Sikap ramah 

Seorang anak memperlihatkan sikap ramah dengan cara melakukan sesuatu 

bersama orang lain, membantu teman, dan menunjukkan kasih sayang. 

9) Meniru 

Anak-anak melakukan peniruan terhadap orang-orang yang diterima baik oleh 

lingkungannya. Dengan meniru, anak-anak mendapat respon penerimaan kelompok 

terhadap diri mereka. 

10) Perilaku kelekatan 

Berdasarkan pengalamannya pada masa bayi, anak merasakan kelekatan yang 

hangat dan penuh cinta kasih bersama ibunya. Anak mengembangkan sikap ini untuk 

membina persahabatan dengan anak lain. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan anak untuk 

menyesuaikan diri terhadap orang lain dan terhadap situasi sosial berdasarkan kriteria 

penampilan dirinya dan kemampuan untuk penyesuaian diri terhadap kelompok. 
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Dalam penelitian ini hal yang akan dibahas adalah mengenai kerjasama pada anak 

TK. 

 
2.2 Kerjasama  Anak Taman Kanak-Kanak 

2.2.1  Pengertian Kerjasama  
Johnson & Johnson (dalam Isjoni, 2009: 45) mengemukakan  kerjasama 

adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut Johnson & 

Johnson (dalam Isjoni, 2009: 15) mengemukakan, ”Cooperanon means working 

together to accomplish shared goals. Bahwa kerjasama diartikan bekerja bersama-

sama untuk menyelesaikan tujuan. Kerjasama memberi kesempatan kepada anak 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan 

bersama.  

Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan 

bersama dan tujuan bersama (Saputra & Rusdiyanto, 2005: 39). kerjasama adalah 

kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai 

tujuan bersama. Kerjasama adalah interaksi sosial antara individu atau kelompok 

secara bersama-sama atau mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan menurut Hurlock (1978: 262) 

kerjasama adalah sejumlah kecil anak belajar bermain atau bekerja secara bersama 

dengan anak lain sampai mereka berumur 4 tahun. Semakin banyak kesempatan yang 
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mereka miliki untuk melakukan sesuatu bersama-sama, semakin cepat mereka belajar 

melakukannya dengan cara bekerjasama. 

Sejak umur 3 atau 4 tahun, anak-anak mulai bermain bersama dalam 

kelompok, berbicara satu sama lain pada saat bermain dan memilih anak-anak yang 

hadir siapa yang akan dipilih untuk bermain bersama. Perilaku yang paling umum 

dari kelompok ini adalah mengamati satu sama lain, melakukan percakapan, dan 

memberikan saran lisan. 

Kerjasama dan pertentangan merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam 

seluruh proses sosial/masyarakat, diantara seseorang dengan orang lain, kelompok 

dengan kelompok, dan seseorang dengan kelompok. Pada umumnya kerjasama 

menganjurkan persahabatan, akan tetapi kerjasama dapat dilakukan diantara dua 

pihak yang tidak bersahabat, atau bahkan bertentangan. Kerjasama atau kooperasi 

diantara dua pihak yang berlawanan dinamakan kerjasama berlawanan (antagonic 

cooperation), merupakan suatu kombinasi yang sangat produktif dalam masyarakat 

modern. 

Makna kerjasama merupakan sifat ketergantungan manusia yang 

memungkinkan dan mengharuskan setiap insan/kelompok sosial untuk selalu 

berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain. Hubngan dengan pihak lain yang 

dilaksanakan dalam suatu hubungan yang bermakna adalah hubungan kerjasama. 

Hubungan kerjasama bermakna bagi diri/kelompok sosial sendiri, maupun 

bagi orang atau kelompok yang diajak bekerjasama. Makna timbal balik ini harus 

diusahakan dan dicapai, sehingga harapan-harapan, motivasi, sikap dan lain-lainnya 
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yang ada pada diri atau kelompok dapat diketahui oleh orang lain dan kelompok lain. 

Dengan adanya hubungan timbal balik ini akan menghilangkan kecurigaan, 

prasangka, dan praduga. Hubungan timbal balik ini akan menghasilkan norma sosial. 

Norma sosial ini merupakan patokan umum mengenai sikap dan tingkah laku 

individu anggota sosial yang berkaitan, dengan demikian rasa permusuhan dan curiga 

mulai hilang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulakan bahwa kerjasama 

adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak dengan 

saling membantu dan dibutuhkan adanya komunikasi dan interaksi sosial satu sama 

lainnya sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama. 

2.2.2  Syarat-syarat Kerjasama 
Menurut Saputra & Rusdiyanto (2005: 40-42) pencapaian kerjasama menuntut 

persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh anggota yang terlibat. Syarat-syarat 

kerjasama adalah: 

1) Kepentingan yang sama adalah kesadaran adanya kesamaan tujuan yang ingin 

dicapai secara bersama-sama. 

2) Keadilan adalah kesadaran adanya peran yang harus diambil oleh masing-masing 

anggota dan akan  diperoleh imbalan yang sesuai dengan kontribusi yang 

diberikan. 

3) Saling pengertian adalah kesadaran untuk saling  mengerti dan memahami 

kepentingan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu.  
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4) Saling membantu adalah kesadaran untuk saling membantu antar anggota 

kelompok. 

5) Tanggungjawab adalah kesadaran untuk menjalankan peran yang dimiliki dalam 

kelompok. 

6) Penghargaan adalah kesadaran untuk saling memberikan penghargaan atas 

pencapaian prestasi atau bantuan yang diberikan oleh anggota kepada kelompok.  

7) Kompromi adalah kesadaran untuk membaurkan kemampuan tanpa paksaan 

kepada anggota lain. 

2.2.3  Jenis Kerjasama 
Saputra & Rusdiyanto (2005: 42) menjelaskan bahwa pola kerjasama ditinjau 

dari kedudukan atau status pelaku kerjasama dapat digolongkan menjadi dua bagian, 

yaitu: 

1) Kerjasama setara, yaitu bentuk kerjasama yang terjadi antar orang yang 

mempunyai posisi yang sama. Contoh:  kerjasama antara guru dan anak, guru 

sebagai orang yang membuat program kegiatan dan anak memerlukan kegiatan 

tersebut untuk mengembangkan kemampuannya untuk bekal dimasa datang. 

2) Kerjasama tak setara, yaitu pola kerjasama yang terjadi antar orang yang berbeda 

posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-

masing. 
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2.2.4 Tahap-tahap Kerjasama 
Menurut Saputra & Rusdiyanto (2005: 43-44) menjelaskan bahwa tahap-tahap 

kerjasama menjadi langkah keberlangsungan dari suatu wujud kebersamaan sebagai 

berikut: 

1) Mengenal kemampuan diri. Pada tahap ini seseorang memerlukan waktu dan 

proses untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang 

mampu dilakukan dan bagaimana kecepatan melakukan sesuatu. Pemahaman 

terhadap diri sendiri akan membantu penentuan dengan siapa dapat bekerjasama, 

pada bidang apa, berapa lama dan dalam kondisi yang bagaimana. 

2) Mengamati dan mengenal lingkungan. Mengenali lingkungan tempat kerjasama 

akan terjadi merupakan cara yang dapat membantu seseorang menentukan sikap 

untuk terlibat atau tidak terlibat dengan mengacu pada pemahaman potensi diri. 

3) Merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Pada tahap ini berdasarkan 

analisis pada poin 1 dan 2, ketertarikan untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu 

diikuti dengan upaya penyesuaian. Hal ini penting, mengingat manusia yang 

terlibat dalam kerjasama yang akan terjadi terdiri dari orang yang heterogen 

dalam hal kepribadian, kemampuan intelektual, dan akses terhadap sumberdaya. 

4) Terbuka untuk memberi dan menerima. Kemampuan menyesuaikan diri adalah 

langkah menuju keterbukaan sikap. Orang yang terlibat dalam suatu kerjasama 

harus mau dan mampu untuk saling memberi dan menerima. Keakuan diri harus 

dikikis, atau dikurangi sehingga proses keterbukaan dapat berlangsung. 
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2.2.5  Karakteristik Anak Kooperatif 

Karakteristik anak kooperatif adalah sebagai berikut: 

1) Anak kooperatif suka membantu temannya atau orang   lain 

2) Anak kooperatif mudah bergaul/berteman dengan orang lain 

3) Anak kooperatif memiliki kepekaan perasaan yang lebih dalam    terhadap orang 

lain 

4) Anak kooperatif ini suka menolong teman ketika dibutuhkan 

5) Anak kooperatif lebih suka bermain bersama-sama dibandingkan dengan bermain 

sendiriran 

6) Anak kooperatif dapat melaksanakan tugas kelompok dari gurunya 

7) Anak kooperatif ini juga senang berbagi, seperti berbagi makanan atau mainan 

8) Anak kooperatif ini senang memuji orang lain 

9) Anak kooperatif ini mau bergantian dengan teman dalam menggunakan mainan, 

berbaris, dsb 

10) Anak kooperatif memiliki kesadaran untuk mengikuti aturan  

 

2.3 Permainan Tradisional Komboyan 

2.3.1 Pengertian Permainan  

Bermain menurut Hurlock (1978: 320) adalah setiap kegiatan yang dilakukan 

untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. 
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Bermain dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau 

kewajiban. 

Menurut Freud dan Ericson (dalam Santrock, 2002: 272), permainan adalah 

suatu bentuk penyesuaian diri manusia yang sangat berguna, menolong dapat 

menguasai kecemasan konflik. Karena tekanan-tekanan terlepaskan di dalam 

permainan, anak dapat mengatasi masalah-masalah kehidupan. Permainan memberi 

kesempatan bagi anak untuk mengkonstruksikan arti diri mereka. Melalui aktivitas 

bermain anak dapat mengungkapkan isi pikiran, perasaan, dan dorongan-

dorongannya. Secara khusus, dijelaskan bahwa permainan adalah suatu kegiatan yang 

menyenangkan yang dilaksanakan untuk kepentingan kegiatan itu sendiri (Santrock, 

2002: 272). Liputan tentang permainan mencakup fungsi permainan, studi klasik 

permainan Parten, dan jenis-jenis permainan. 

Berlyne mengatakan bahwa permainan merupakan sesuatu yang mengasyikan 

dan menyenangkan karena permainan itu memuaskan dorongan penjelajahan kita 

(Santrock, 2002: 273). Dorongan ini meliputi keingintahuan dan hasrat akan 

informasi tentang sesuatu yang baru atau yang tidak biasa. Permainan adalah suatu 

alat bagi anak-anak untuk menjelajahi dan mencari informasi baru secara aman 

sesuatu yang mungkin mereka tidak lakukan bila tidak ada suatu permainan. 

Permainan mendorong perilaku penjelajahan ini dengan menawarkan anak-anak 

kemungkinan-kemungkinan kebaruan (novelty), kompleksitas, ketidakpastian, 

kejutan, dan keanehan. 



27 

 

 

 

Lebih lanjut, Parten mengklasifikasikan permainan menjadi enam yaitu 

unoccupied play, solitary play, onlooker play, parallel play, associative play, dan 

cooporative play (Santrock, 2002: 273). Permainan-permainan tersebut memiliki 

karakteristik yang khas dan memberikan hasil berupa pengembangan fungsi aspek 

individu yang relatif berbeda. Pada penelitian ini, jenis permainan dibatasi pada 

soliter play dan cooperative play, karena permainan cooperative play memiliki 

karakteristik yang mendukung berkembangnya ketrampilan sosial. Adapun lawan dari 

cooperative play adalah soliter play.  

Menurut Parten, coopertive play merupakan permainan yang melibatkan 

interaksi sosial di dalam suatu kelompok yang memiliki sesuatu rasa identitas 

kelompok dan kegiatan yang terorganisir (Santrock, 2002: 273). Sedangkan soliter 

play merupakan permainan yang dilakukan secara sendirian dan mandiri dari orang 

lain. 

Bergin  menyebutkan bahwa coopertive play sebagai permainan sosial (social 

play) yaitu permainan yang melibatkan interaksi sosial dengan teman-teman sebaya 

(Santrock, 2002: 275). Selanjutnya, cooperative play dalam penelitian diwakili 

dengan permainan tradisional. 

Permainan tradisional merupakan sesuatu yang dapat memberikan 

kelonggaran atau katarsis sesudah seseorang melakukan tugasnya dan sekaligus 

mempunyai sifat membersihkan. Permainan tersebut dapat digunakan untuk 

menyalurkan atau melepaskan sisa-sisa energinya. 
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2.3.2 Karakteristik Permainan 

Karakteristik permainan menurut Hurlock salah satunya adalah bermain 

dipengaruhi tradisi. Anak kecil meniru permainan anak yang lebih besar, yang telah 

menirunya dari generasi anak sebelumnya. Jadi dalam setiap kebudayaan, satu 

generasi menurunkan bentuk permainan yang paling memuaskan ke generasi 

berikutnya. 

Adapun menurut Santrock (2002 : 279) menggambarkan karakteristik 

permainan adalah : 

1) Afiliasi dengan teman sebaya 

2) Pelepasan ketegangan 

3) Penjelajahan dan pemberian tempat berlindung yang aman dari kegiatan-kegiatan 

yang secara potensial berbahaya 

Berdasarkan analisa fenomenologis, Buytendijk (dalam Monks, dkk, 2002: 

134 ) menemukan ciri-ciri permainan sebagai berikut: 

1) Permainan adalah selalu bermain dengan sesuatu 

2) Permainan selalu ada sifat timbal balik, sifat interaksi 

3) Permainan berkembang, tidak statis melainkan dinamis, merupakan proses 

dialektik yaitu tese-antese-sintese. Karena proses yang berputar ini, dapat 

mencapai suatu klimaks dan mulailah prosesnya dari awal lagi. 
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4) Permainan juga ditandai oleh pergantian yang tak dapat diramalkan lebih dahulu, 

setiap kali difikirkan suatu cara yang lain atau dicoba intuk datang pada suatu 

klimaks tertentu. 

5) Orang bermain tidak hanya bermain dengan sesuatu atau dengan orang lain, 

melainkan yang lain tadi juga bermain dengan orang yang bermain itu. 

6) Bermain menuntut ruangan untuk bermain dan menuntut aturan-aturan 

permainan. 

7) Aturan-aturan permainan membatasi bidang permainannya. 

2.3.3 Manfaat Bermain 

Menurut Isenberg dan Jalongo (dalam Hartati 2005: 95-96), manfaat bermain 

adalah : 

1) Aspek fisik, bila anak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan yang 

banyak melibatkan aktivitas fisik terutama motorik kasar, akan membuat tubuh 

menjadi sehat. 

2) Permainan yang melibatkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus akan 

meningkatkan keterampilan anak. 

3) Keterlibatan anak dengan orang lain dapat membantu anak untuk bersosialisasi 

dengan teman sebaya atau orang lain, anak akan belajar berpisah dengan ibu dan 

pengasuh, belajar berbagi dengan orang lain, melakukan pemecahan masalah, 

meningkatkan perkembangan bahasa baik bahasa ekspresi maupun bahasa 

reseptif, dan sebagai lahan bermain peran sosial. 
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4) Aspek perkembangan bahasa, melalui kegiatan bermain anak akan memperoleh 

kesempatan yang luas untuk berani berbicara. Kegiatan ini akan melatih 

kemampuan mengkoordinasikan antara apa yang terpikir dengan gerakan motorik 

organ-organ dalam rongga mulut. Hal ini penting untuk kemampuan anak dalam 

berkomunikasi dan memperluas pergaulannya di kemudian hari. 

5) Aspek emosi dan kepribadian, melalui bermain seorang anak dapat melepaskan 

ketegangan yang dialaminya. Kegiatan bermain bersama sekelompok teman 

sebaya akan memberikan kesempatan bagi anak untuk menilai diri sendiri tentang 

kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, sehingga dapat membantu pembentukan 

konsep diri yang positif, mempunyai rasa percaya diri dan harga diri karena 

merasa mempunyai kompetensi tertentu. 

Sedangkan http://pepak.sabda.org/pustaka/061151/ (2006) menuliskan bahwa 

perkembangan sosial yang terjadi melalui proses bermain  adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sikap sosial, ketika bermain, anak-anak harus memperhatikan cara 

pandang teman bermainnya, dan dengan demikian akan mengurangi sikap 

egosentrisnya. Dalam permainan itu pula anak-anak dapat belajar bagaimana 

bersaing dengan jujur, sportif, tahu akan haknya, dan peduli akan hak orang lain. 

Anak-anak juga dapat belajar apa artinya sebuah tim dan semangat tim. 

2. Belajar berkomunikasi, agar dapat melakukan permainan, seorang anak harus 

dapat mengerti dan dimengerti oleh teman-temannya. Karena itu melalui 
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permainan, anak-anak dapat belajar bagaimana mengungkapkan pendapatnya, 

juga mendengarkan pendapat orang lain. Di sini pula anak belajar untuk 

menghargai pendapat orang lain dan perbedaan pendapat. 

3. Belajar mengorganisasi, permainan seringkali menghendaki adanya peran yang 

berbeda dan karena itu dalam permainan ini anak-anak dapat belajar berorganisasi 

sehubungan dengan penentuan siapa yang akan menjadi apa. Melalui permainan 

ini anak-anak juga dapat belajar bagaimana menghargai harmoni dan mau 

melakukan kompromi. 

2.3.4 Jenis Permainan 

Jenis-jenis permainan menurut Parten (dalam Santrock, 2002: 273) adalah : 

1) Unoccupied play terjadi ketika anak tidak terlibat dalam permainan seperti anak-

anak lain umumnya, tetapi mungkin berdiri di suatu titik, memandang ke sekitar 

ruangan, atau melakukan gerakan-gerakan acak yang nampaknya tidak memiliki 

suatu tujuan. 

2) Soliter play terjadi ketika anak bermain sendirian dan mandiri dari orang lain. 

Anak nampaknya asyik sendiri dan tidak banyak perduli terhadap apa pun yang 

sedang terjadi. 

3) Onlooker play terjadi ketika anak menonton orang lain bermain. Anak dapat 

berbicara dengan anak-anak lain itu dan menanyakan pertanyaan tetapi tidak 

masuk ke dalam perilaku permainan mereka. 
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4) Parallel play terjadi ketika anak bermain terpisah dari anak-anak lain, tetapi 

menggunakan mainan-mainan yang sama seperti yang digunakan oleh anak-anak 

lain atau dengan cara meniru cara mereka bermain. 

5) Associative play terjadi ketika permainan melibatkan interaksi sosial dengan 

sedikit organisasi atau tanpa organisasi. Pada jenis permainan ini anak cenderung 

lebih tertarik dengan satu sama lain daripada dengan permainan yang mereka 

sedang lakukan.  

6) Cooperative play meliputi interaksi sosial di dalam suatu kelompok yang 

memiliki suatu rasa identitas kelompok dan kegiatan yang terorganisasi. Anak-

anak berusia 5 tahun terlibat lebih banyak dalam permainan cooperative dan 

associative daripada tipe-tipe permainan lain (Santrock, 2002: 279). 

Bergin (dalam Santrock, 2002: 274-275) menyebutkan jenis-jenis permainan 

sebagai berikut : 

1) Permainan sensorimotor / praktis (sensorimotor play) ialah perilaku yang 

diperlihatkan oleh bayi untuk memperoleh kenikmatan dari melatih 

perkembangan (skema) sensorimotor mereka. 

2) Permainan pura-pura / simbolis (pretense / symbolic play) terjadi ketika anak 

mentransformasikan lingkungan fisik ke dalam suatu simbol. 

3) Permainan sosial (social play) ialah permainan yang melibatkan interaksi sosial 

dengan teman-teman sebaya 

4) Permainan kostruktif (constructive play) mengombinasikan kegiatan sensorimotor 

/ praktis yang berulang dengan representasi gagasan-gagasan simbolis. 
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5) Games ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan 

yang melibatkan aturan dan seringkali kompetisi dengan satu atau lebih orang. 

Menurut Hurlock (dalam B.E.F Montolalu, dkk, 2007: 6.15-6.18) macam-

macam permainan dan manfaatnya bagi perkembangan jiwa anak adalah: 

1) Permainan Aktif 

a) Bermain bebas dan spontan. Dalam permainan ini anak dapat melakukan segala 

hal yang diinginkannya, tidak ada aturan-aturan dalam permainan tersebut. Anak 

akan terus bermain dengan permainan tersebut selama permainan tersebut 

menimbulkan kesenangan dan anak akan berhenti apabila permainan tersebut 

sudah tidak menyenangkannya. Dalam permainan ini anak melakukan eksperimen 

atau menyelidiki, mencoba, dan mengenal hal-hal baru. 

b) Sandiwara. Dalam permainan ini, anak memerankan suatu peranan, menirukan 

karakter yang dikagumi dalam kehidupan yang nyata, atau dalam mass media. 

c) Bermain musik. Bermain musik dapat mendorong anak untuk mengembangkan 

tingkah laku sosialnya, yaitu dengan bekerja sama dengan teman-teman 

sebayanya dalam memproduksi musik, menyanyi, atau memainkan alat musik. 

d) Mengumpulkan atau mengoleksi sesuatu. Kegiatan ini sering menimbulkan rasa 

bangga, karena anak mempunyai koleksi lebih banyak daripada teman-temannya. 

Di samping itu, mengumpulkan benda-benda dapat mempengaruhi penyesuaian 

pribadi dan sosial anak. Anak terdorong untuk bersikap jujur, bekerja sama, dan 

bersaing. 
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e) Permainan olah raga. Dalam permainan olah raga, anak banyak menggunakan 

energi fisiknya, sehingga sangat membantu perkembangan fisiknya. Di samping 

itu, kegiatan ini mendorong sosialisasi anak dengan belajar bergaul, bekerja sama, 

memainkan peran pemimpin, serta menilai diri dan kemampuannya secara 

realistik dan sportif. 

 

2) Permainan Pasif 

a) Membaca. Membaca merupakan kegiatan yang sehat. Membaca akan memperluas 

wawasan dan pengetahuan anak, sehingga anakpun akan berkembang kreativitas 

dan kecerdasannya. 

b) Mendengarkan radio. Mendengarkan radio dapat mempengaruhi anak baik secara 

positif maupun negatif. Pengaruh positifnya adalah anak akan bertambah 

pengetahuannya, sedangkan pengaruh negatifnya yaitu apabila anak meniru hal-

hal yang disiarkan di radio seperti kekerasan, kriminalitas, atau hal-hal negatif 

lainnya. 

c) Menonton televisi. Pengaruh televisi sama seperti mendengarkan radio, baik 

pengaruh positif maupun negatifnya. 

2.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permainan Anak 

Menurut Hurlock (1978: 327) faktor-faktor yang mempengaruhi permainan 

anak diantaranya adalah: 
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1) Kesehatan. Anak-anak yang sehat mempunyai banyak energi untuk bermain 

dibandingkan dengan anak-anak yang kurang sehat, sehingga anak-anak yang 

sehat menghabiskan banyak waktu untuk bermain yang membutuhkan banyak 

energi. 

2) Intelligensi. Anak-anak yang cerdas lebih aktif dibandingkan dengan anak-anak 

yang kurang cerdas. Anak-anak yang cerdas lebih menyenangi permainan-

permainan yang bersifat intelektual atau permainan yang banyak merangsang 

daya berpikir mereka, misalnya permainan drama, menonton film, atau membaca 

bacaan-bacaan yang bersifat intelektual. 

3) Jenis kelamin. Anak perempuan lebih sedikit melakukan permainan yang 

menghabiskan banyak energi, misalnya memanjat, berlari-lari, atau kegiatan fisik 

yang lain. Perbedaan ini bukan berarti bahwa anak perempuan kurang sehat 

dibanding anak laki-laki, melainkan pandangan masyarakat bahwa anak 

perempuan sebaiknya menjadi anak yang lembut dan bertingkah laku yang halus. 

4) Lingkungan. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang kurang menyediakan 

peralatan, waktu, dan ruang bermain bagi anak, akan menimbulkan aktivitas 

bermain anak berkurang. 

5) Status sosial ekonomi. Anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang status 

sosial ekonominya tinggi, lebih banyak tersedia alat-alat permainan yang lengkap 

dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan di keluarga yang status 

ekonominya rendah. 
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2.3.6 Perbedaan Gender dalam Bermain 

Melalui pengamatan kegiatan bermain pada anak perempuan dan laki-laki 

didapatkan bahwa cara bermain mereka menunjukkan perbedaan (Patmonodewo, 

2000: 111). Dari berbagai penelitian dijumpai bahwa anak laki-laki lebih banyak 

bermain secara kasar, lebih aktif dibandingkan cara bermain pada anak perempuan. 

Anak laki-laki juga lebih menyukai bermain yang bersifat petualangan, sedangkan 

anak perempuan biasanya lebih banyak bermain yang sifatnya konstruktif. Akan 

tetapi lebih baik tidak membedakan sarana dan kegiatan bermain antara anak laki-laki 

dan perempuan. Dengan demikian masing-masing anak akan mendapatkan peluang 

yang luas baik dalam mengembangkan kegiatan bermain maupun keterampilannya. 

 

2.3.7 Pengertian Permainan Tradisional Komboyan 

Menurut Sukirman, dkk ( 2005: 28-29) permainan tradisional anak merupakan 

unsur-unsur kebudayaan yang tidak dapat dianggap remeh, karena permainan ini 

memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan 

kehidupan sosial anak dikemudian hari. Oleh karena itu permainan tradisional anak-

anak juga dapat dianggap sebagai aset budaya, sebagai modal bagi suatu masyarakat 

untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan 

masyarakat yang lain. Lebih lanjut, permainan tradisional merupakan simbolisasi dari 

pengetahuan yang turun-menurun dan mempunyai bermacam-macam fungsi atau 

pesan dibaliknya. 
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2.3.7.1  Unsur-unsur Permainan Tradisional 

Unsur-unsur permainan tradisional adalah sebagai berikut: 

1) Menyenangkan dan menggembirakan bagi anak, anak dapat mnenikmati 

permainan. Beberapa kegiatan bermain diantaranya mengandung unsur tersebut. 

Anak akan lebih semangat dalam bermain apabila permainan tersebut 

menyenangkan begitu pula sebaliknya anak tidak bersemangat apabila permainan 

tidak menarik baginya. 

2) Anak melakukan dengan sukarela, tidak terpaksa dan bukan dari paksaan orang 

lain. Anak melakukan permainan atas kehendak sendiri sesuai dengan kata 

hatinya. 

3) Semua anak ikut serta dalam permainan secara bersama-sama sesuai peran 

masing-masing anak. Tidak ada anak yang dibedakan maupun dibabani dalam 

melakukan permainan. 

4) Anak menentukan aturan main sendiri, baik aturan dari orag lain maupun aturan 

yang baru,aturan main ini dipatuhi oleh semua peserta bermain 

5) Anak bebas memilih permainan sesuai dengan keinginannya. Setiap anak berhak 

menentukan permainan yang mereka inginkan. Permainan tradisional dalam 

penelitian ini adalah komboyan. 

 Permainan komboyan atau gaya baru adalah permainan yang menggunakan 

peralatan dari potongan genting dan bola tenis. Genting dibuat bundar dengan jumlah 

sesuai dengan jumlah pemain. Genting tersebut disusun kemudian dilempar dengan 
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bola tenis. Jarak antara susunan genting dengan tempat melempat kurang lebih lima 

meter atau disesuaikan dengan jumlah atau umur pemain. 

Penentuan pemain dan penjaga dilakukan dengan cara gambreng atau suit. 

Setelah terpilih kelompok penjaga dan kelompok pemain barulah permainan di mulai. 

Misalnya saja regu yang pertama disebut regu A, dan regu kedua regu adalah regu B. 

Pada kesempatan ini, misalnya regu A yang menjadi pemain dan regu B yang 

menjadi penjaga. Permainannya adalah regu A berbaris. Pemain yang paling depan 

yang melempar bola ke tumpukan genting terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan 

pemain kedua dan seterusnya. Apabila pemain pertama lemparannya mengenai 

tumpukan genting hingga roboh, maka pemain kedua tidak berkesempatan untuk 

melempar. Tetapi mereka harus segera berlari menyebar. Sedangkan regu B harus 

cepat-cepat menangkap bola dan siap-siap untuk melemparkannya ke pemain regu A. 

Regu A harus saling berinteraksi dan bekerjasama untuk bisa menumpuk potongan 

genting kembali. Sehingga regu A akan memenangkan permainan tersebut. Akan 

tetapi apabila sampai pemain terakhir dari regu A tidak ada yang mengenai tumpukan 

tersebut maka pemain digantikan oleh regu B dan regu A dianggap gagal. Sehingga 

giliran regu A yang menjadi penjaga. Akan tetapi apabila regu A menang maka regu 

B akan dihukum untuk menggendong regu A. 

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan permainan tradisional komboyan adalah salah satu bentuk permainan yang 

kooperatif atau melibatkan interaksi sosial di dalam suatu kelompok yang memiliki 

sesuatu rasa identitas kelompok dan kegiatan yang terorganisir, mengandung 
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simbolisasi dari pengetahuan yang turun-menurun dan mempunyai bermacam-macam 

fungsi atau pesan dibaliknya, dimana permainan tersebut berkembang di daerah Jawa 

Barat. 

 

2.4 Menumbuhkan Sikap Kerjasama pada Anak Taman Kanak-Kanak 

Melalui Permainan Tradisional Komboyan 

Pada perkembangan sosialnya anak akan menjalin hubungan dengan orang 

lain. Hal yang paling disukai dari anak adalah melakukan hubungan dengan anak 

yang umurnya sebaya. Dalam menjalin hubungan anak akan belajar bersosialisasi 

dengan temannya. Mereka juga akan menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam 

kegiatan bermain. Semakin banyak kesempatan yang anak-anak miliki untuk 

melakukan sesuatu bersama-sama, semakin cepat mereka belajar melakukannya 

dengan bekerjasama. Bekerjasama ini sangat diperlukan setiap makhluk hidup untuk 

melangsungkan hidupnya. Apalagi manusia yang tergolong makhluk sosial. Ia tidak 

bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Oleh karena itu bekerjasama 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Manusia atau orang dewasa tidak bisa atau sulit melakukan kerjasama jika 

pada waktu ia masih kanak-kanak kurang diberi kesempatan untuk bermain dengan 

teman sebayanya, berinteraksi dengan teman sebayanya, membuat anak semakin 

tidak tahu tentang kerjasama. Jika orang tua memberikan kesempatan yang cukup 

kepada anak untuk melakukan aktivitas bersama dengan teman sebayanya maka anak 
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akan mendapat informasi /pengetahuan serta pengalaman yang berguna untuk 

dewasanya kelak seperti kerjasama. 

Perilaku sosial seperti kerjasama tidak bisa terbentuk sendiri. Sikap kerjasama 

ini sangat penting untuk anak kelak seiring dengan berjalannya waktu. Menumbuhkan 

sikap kerjasama harus dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pihak orang tua 

maupun dari pihak pendidik atau guru. Baik dimulai dari lingkungan keluarga atau 

lingkungan sekolah. Agar anak-anak dapat melakukan sikap kerjasama, anak harus 

diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain/teman sebayanya. Akan lebih 

mengena dan menyenangkan bagi anak jika dilakukan dengan bermain. Dalam hal ini 

permainan yang disukai anak untuk menumbuhkan sikap kerjasama adalah permainan 

Tradisional komboyan. 

Permainan tradisional adalah permainan yang didalamnya terdapat (1) unsur 

kesenangan, rekreasi, dan menciptakan suasana rileks; (2) unsur terapis; (3) bekerja 

sama dan berorganisasi; (4) bersosialisasi dan berempati, (5) kreativitas; (6) sikap 

kompetisi dan sportivitas; dan (7) persiapan dan ajang belajar menjadi orang dewasa. 

Permainan tradisional memberikan manfaat fisik bagi anak supaya lebih kuat, 

mengasah kemampuan bersosialisasi, bekerjasama, dan mentaati peraturan. 

Mendukung pendapat yang sudah ada, Sutarto (2007) seorang peneliti tradisi dari 

Universitas Negeri Jember menyatakan bahwa permainan tradisional (Indonesia) 

memiliki banyak keunggulan yang kurang dimiliki oleh permainan modern, yaitu 

menekankan aspek rekreatif, kekeluargaan, gotong royong, dan toleransi.  
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Karakteristik dan keunggulan permainan tradisional, tampak bahwa permainan 

tradisional dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan atau meningkatkan 

ketrampilan sosial anak. Permasalahannya, seiring dengan perkembangan jaman, pola 

permainan anak juga mengalami perubahan. Selain disebabkan perubahan teknologi, 

hal tersebut juga disebabkan semakin sempitnya area umum.  

Permainan tradisional komboyan adalah permainan yang dilakukan oleh dua 

buah kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 6 orang sampai 10 orang. 

Sehingga dalam permainan komboyan terdapat 12-20 orang. Keunggulan yang dapat 

diambil dari permainan tradisional komboyan adalah anak bisa berinteraksi dengan 

temannya, adanya persaingan, kerjasama, serta ada tidaknya ketergantungan antar 

teman. 

 

2.5 Anak Usia Prasekolah 

2.5.1 Pengertian Anak Usia Prasekolah 

Menurut Piaget dalam Santrock (2002: 44) anak prasekolah adalah ”anak yang 

berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional”. Adapun tahap 

perkembangan kognitif menurut Piaget adalah tahap sensori motorik (0-2 tahun), 

tahapan praoperasional (2-7 tahun), operasional konkret (7-11 tahun), dan operasional 

formal (11-15 tahun). 

2.5.2 Ciri Perkembangan Anak Usia Prasekolah 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang 

kehidupan. Masa kanak-kanak dibagi menjadi dua periode yaitu periode awal kanak-
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kanak dan akhir kanak-kanak. Periode awal kanak-kanak berlangsung dari usia dua 

sampai enam tahun, sedangkan periode akhir kanak-kanak berlangsung dari usia 

enam sampai tiba saatnya anak matang secara seksual, kira-kira 12 tahun.  

Setiap tahap perkembangan mempunyai karakteristik yang berbeda. Dengan 

demikian tahap perkembangan antara masa kanak-kanak awal dengan masa kanak-

kanak akhir berbeda. Perbedaan ini antara lain terjadi pada fungsi perkembangan 

kognitif dan perkembangan moralnya. 

Menurut Piaget masa kanak-kanak antara usia 2 tahun sampai 12 tahun, 

berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional (usia + 18 bulan – 7 tahun), 

tahap perkembangan operasional konkrit (usia 7-11 tahun) dan tahap operasional 

formal (mulai usia 11 tahun). Pada stadium praoperasional, anak mulai menguasai 

bahasa secara sistematik, permainan simbolis, imitasi tidak langsung serta bayangan 

dalam mental (Mönks, dkk., 2002: 221-232). Semua proses ini menunjukkan bahwa 

anak sudah mampu untuk melakukan tingkah laku simbolis. Anak tidak lagi bereaksi 

begitu saja terhadap stimulus-stimulus melainkan tampak adanya suatu aktivitas 

internal. Pada tahap ini, anak masih memperlihatkan egosentrisnya dan sangat 

memusat dalam melihat segala hal. Cara berpikirnya masih terarah, anak belum 

mampu untuk meniadakan suatu tindakan dengan memikirkan tindakan tersebut 

dalam arah yang sebaliknya. 

Pada tahap operasional konkrit, cara berpikir anak kurang egosentris, anak 

sudah mampu memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus dan juga 

menghubungkan dimensi-dimensi ini satu sama lain. Anak juga memperhatikan aspek 
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dinamisnya dalam perubahan situasi, serta anak juga mampu untuk mengerti operasi 

logis reversibilitas (memikirkan tindakan dengan arah terbalik). Meski demikian, 

pemahaman anak masih terhadap hal-hal yang konkrit. 

Pada tahap operasi formal, anak mampu berpikir secara deduktif-hipotesis dan 

berpikir kombinatoris. Berpikir secara deduktif-hipotesis adalah kemampuan untuk 

menganalisa suatu masalah secara teoritis dan mencari strateginya. Pada tahap ini 

seseorang mempunyai tingkahlaku problem solving yang betul-betul ilmiah, serta 

memungkinkan untuk mengadakan pengujian hipotesis dengan variabel-variabel 

tergantung. 

 

2.5.3 Perkembangan Sosial Anak Prasekolah 

Kemampuan sosialisasi anak adalah hasil belajar, bukan sekedar hasil dari 

kematangan saja. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan 

belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Masing-masing anak 

menunjukkan ekspresiyang berbeda sesuai dengan suasana hati dan dipengaruhi oleh 

pengalaman yang diperoleh sepanjang perkembangannya. Kerjasama dan hubungan 

dengan teman berkembang sesuai dengan bagaimana pandangan anak terhadap 

persahabatan. 

Anak prasekolah biasanya mudah bersosialisasi dengan orang disekitarnya. 

Menurut Patmonodewo (2000: 33-35), ciri-ciri sosial anak prasekolah yaitu: 
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1) Umumnya anak pada tahap ini memiliki satu atau dua sahabat, tetapi sahabat ini 

cepat berganti. Mereka umumnya dapat cepat menyesuaikan diri secara sosial, 

mereka mau bermain bersama teman. Sahabat yang dipilih biasanya yang sama 

jenis kelaminnya, tetapi kemudian berkembang sahabat yang terdiri dari jenis 

kelamin yang berbeda. 

2) Kelompok bermainnya cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisasi secara baik, 

oleh karena itu kelompok tersebut cepat berganti-ganti. 

3) Anak yang lebih muda seringkali bersebelahan dengan anak yang lebih besar. 

Parten (1932), dalam ”Social Participation Among Praschoole Children”, 

melalui pengamatannya terhadap anak yang bermain bebas di sekolah, dapat 

membedakan beberapa tingkah laku sosial (tingkah laku ’unoccupied’, bermain 

soliter, tingkah laku onlooker, bermain paralel, bermain assosiatif, dan bermain 

kooperatif). 

4) Pola bermain anak prasekolah sangat bervariasi fungsinya sesuai dengan kelas 

sosial dan gender. Konneth Rubin, dkk (1976), melakukan pengelompokan 

setelah mengamati kegiatan bermain bebas anak prasekolah yang dihubungkan 

dengan kelas sosial dan kognitif anak. Parten dan Rubin, dkk menemukan bahwa 

anak-anak dari kelas ekonomi rendah lebih sering beermain yang fungsional 

(mengulang gerakan-gerakan otot) dan bermain paralel dibandingkan dengan 

anak-anak dari kelas ekonomi menengah, yang lebih banyak bermain asosiatif, 

kooperatif, dan konstruktif. 
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5) Perselisihan sering terjadi tetapi sebentar kemudian mereka berbaikan kembali. 

Anak laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku agresif dan perselisihan. 

6) Telah menyadari peran jenis kelamin dan sex typing. Setelah anak masuk TK, 

umumnya pada mereka telah berkembang kesadaran terhadap perbedaan jenis 

kelamin dan peran sebagai anak laki-laki dan perempuan. 

Berdasarkan penjabaran tentang tahap perkembangan kognitif yang 

dikemukakan oleh Piaget, maka masa kanak-kanak berada pada tahap perkembangan 

praoperasional konkrit. Artinya anak belum dapat dituntut untuk berfikir logis. 

Sehingga penanaman aspek-aspek sosial harus disampaikan melalui media yang nyata 

maka akan mempermudah dalam menanamkan nilai-nilai sosial yang akan diberikan 

melalui permainan tradisional. 

 

2.6 Pengaruh Permainan Tradisional terhadap Peningkatan Kerjasama pada 

Anak dalam Perspektif Teori Belajar Sosial 

Kerjasama anak dapat dibentuk melalui pembelajaran. Proses pembelajaran 

diawali dengan anak memberikan reaksi sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan 

yang dimilikinya. Selanjutnya lingkungan akan memberikan umpan balik dan hal 

tersebut membuat anak belajar untuk memberikan reaksi sesuai tuntutan lingkungan. 

Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian yang disebabkan anak memperoleh 

pemahaman dan pengetahuan baru dari umpan balik lingkungan. Umpan balik yang 

diperoleh anak melalui permainan umumnya berasal dari teman sebayanya. 
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Anak-anak belajar berperilaku sosial juga dapat berasal dari pengamatan 

terhadap teman sebayanya melalui suatu permainan. Anak-anak melalui 

pengamatannya melakukan identifikasi terhadap dirinya dengan anak lain dan belajar 

/menarik pengalaman darinya. Apabila anak melihat temannya diberi hadiah atau 

pujian karena memiliki perilaku baik, maka anak akan terpacu untuk belajar 

berperilaku yang sama karena mengharapkan penghargaan yang sama. Sebaliknya, 

apabila temannya mendapatkan hukuman karena perilakunya yang buruk, maka anak 

akan berusaha menghindari perilaku tersebut karena tidak menginginkan 

mendapatkan hukuman yang sama. Dalam bermain, anak-anak dapat belajar 

identifikasi secara langsung karena penghargaan atau hukuman dapat diberikan secara 

langsung dan anak-anak juga terlibat langsung dalam permainan sehingga proses 

pengamatan ini menjadi semakin efektif. 

Perilaku sosial pada anak juga dapat dikembangkan melalui modeling dari 

orang-orang yang terlibat dalam permainan yang diikutinya. Proses modeling ini 

adalah anak tidak hanya belajar untuk mengenali konsekuensi segenap tindakan yang 

akan dilakukan dari teman sebayanya, melainkan juga dari dirinya sendiri. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu 

merupakan cirri yang menonjol pada anak usia 4-6 tahun Ia memiliki sikap 

berpetualang (adventurousness) yang begitu kuat. Ia akan banyak memperhatikan, 

membicarakan, atau bertanya tentang berbagai hal yang sempat dilihat atau 
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didengarnya. Secara khusus, anak seusia ini juga memiliki keinginan yang kuat untuk 

lebih mengenal tubuhnya sendiri. Ia senang dengan nyanyian, permainan, dan/atau 

rekaman yang membuatnya untuk lebih mengenal tubuhnya itu. 

Minatnya yang kuat untuk mengobservasi lingkungan dan benda-benda di 

sekitarnya membuat anak usia 4-6 tahun senang ikut bepergian ke daerah-daerah 

sekitar. Ia akan sangat mengamati jika diminta untuk mencari sesuatu.  

Anak seusia ini masih tidak dapat berlama-lama untuk duduk dan berdiam 

diri. Menurut Berg (dalam Solehudin, 2000: 47), sepuluh menit adalah waktu yang 

wajar bagi anak berusia sekitar 5 tahun ini untuk dapat duduk dan memperhatikan 

sesuatu secara nyaman.  

Bagi anak usia ini, gerakan-gerakan fisik tidak sekedar penting untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan fisik, tetapi juga dapat berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan rasa harga diri (self esteem) dan bahkan perkembangan 

kognisi (Bredkamp, dalam Solehudin, 2000: 47). Keberhasilan anak dalam menguasai 

keterampilan-keterampilan motorik membuat yang bersangkutan bangga akan 

dirinya. Begitu juga gerakan fisik dapat membantu anak dalam memahami konsep-

konsep yang abstrak, sama halnya dengan orang dewasa yang memerlukan ilustrasi 

untuk memahami konsep-konsep yang abstrak tersebut. 

Sejalan dengan keterampilan fisiknya, anak usia sekitar lima tahun ini 

semakin berminat pada teman-temannya. Ia mulai menunjukkan hubungan dan 

kemampuan kerjasama yang lebih intens dengan teman-temannya. Ia biasanya 

memilih teman berdasarkan kesamaan aktivitas dan kesenangan. Namun tidak perlu 
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heran kalau diantara anak usia ini masih sering terjadi konflik atau memperebutkan 

sesuatu karena sifat egosentrisnya yang masih melekat. 

Permainan menurut Berlyne (dalam Santrock, 2002: 273) merupakan sesuatu 

yang mengasyikkan dan menyenangkan karena permainan itu memuaskan dorongan 

penjelajahan kita. Dorongan ini meliputi keingintahuan dan hasrat akan informasi 

tentang sesuatu yang baru atau yang tidak biasa. Permainan adalah suatu alat bagi 

anak-anak untuk menjelajahi dan mencari informasi baru secara aman, sesuatu yang 

mungkin mereka tidak lakukan bila tidak ada suatu permainan.  

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan jaman terjadi perubahan budaya 

yang menggeser nilai-nilai yang ada dalam masyarakat termasuk dalam bermain. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan permainan ikut 

berubah, dan terdapatlah istilah permainan tradisional dan permainan soliter.  

Permainan tradisional memiliki karakteristik interaksi dengan orang lain, 

dimana hal tersebut bertolak belakang dengan permainan soliter yang berorientasi 

pada kesendirian dan tidak melibatkan orang lain. Perbedaan inilah yang 

menyebabkan permainan tradisional lebih memungkinkan anak belajar 

berkomunikasi, memecahkan masalah, mengelola diri, dan berelasi, dimana hal 

tersebut sulit dikembangkan apabila anak melakukan permainan soliter. Permainan 

tradisional memberikan sarana untuk mendapatkan kesenangan, rekreasi atau hiburan, 

dan menciptakan suasana rileks, Sarana belajar dan bekerja sama, sosialisasi dan 

empati, kompetisi dan sportivitas, yang merupakan indikasi dari ketrampilan sosial 

yang baik dan dapat mencegah munculnya perilaku agresif. 
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Sifat dari permainan tradisional ini berbeda dengan permainan video games 

termasuk dalam permainan yang bersifat soliter. Permainan yang bersifat soliter 

menyebabkan minimnya interaksi dengan orang lain sehingga membuat anak lebih 

egois, kurang bisa bergaul dengan hangat, kurang bisa menerima dan memberi, 

kurang bisa menghargai orang lain, sehingga mudah melakukan perilaku nonsosial. 

Itulah sebabnya peneliti menjadikan permainan tradisional sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan kerjasama pada anak TK khususnya di RA Al Ikhlas 

Pende. 

Gambar 2.1 
Bagan Kerangka Berfikir 
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2.8 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ”Ada pengaruh dari 

permainan tradisional Komboyan terhadap peningkatan kerjasama anak TK”. Skor 

kerjasama anak sesudah diberikan perlakuan berupa permainan tradisional komboyan 

lebih tinggi dibandingkan dengan skor kerjasama sebelum diberikan perlakuan berupa 

permainan tradisional komboyan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan 

penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data secara objektif dan 

dilakukan dengan prosedur yang jelas berdasarkan bukti-bukti penting untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian harus 

tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional komboyan terhadap peningkatan 

kerjasama anak TK menggunakan metode sebagai berikut : 

 
3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan model pendekatan eksperimen, yaitu suatu cara 

untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat antara perlakuan dengan 

efeknya, memprediksi efek suatu perlakuan dan mempelajari seberapa besar 

hubungan sebab akibat tersebut (Latipun, 2004: 17). Eksperimen dilakukan dengan 

maksud untuk menilai hubungan sebab akibat suatu perlakuan. Dengan cara 

eksperimen ini peneliti sengaja membangkitkan timbulnya suatu kejadian atau 

keadaan kemudian diteliti bagaiman akibatnya. Jenis penelitian yang akan dilakukan  
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termasuk penelitian eksperimen kuasi (quasi experimental). Penelitian eksperimen 

kuasi menurut Latipun (2004: 97) merupakan desain eksperimen yang 

pengendaliannya terhadap variabel-variabel non-eksperimental tidak begitu kuat, 

dan penentuan sampelnya dilakukan dengan tidak randomisasi.  

 3.1.2 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Nonrandomized 

Pretest-Postest Control Group Design yang dikemukakan oleh Latipun (2004: 

116). Pre-tes digunakan untuk menyetarakan keadaan awal kedua kelompok 

sedangkan post-tes digunakan untuk mengukur tingkat kerjasama setelah diberi 

perlakuan. Secara skematis, desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 O1 → (X) → O 2  

 O 3   → ( - ) → O 4  

Keterangan:  

      (X)  : kelompok yang diberi perlakuan permainan tradisional (KE) 

       O1    : pengukuran sebelum perlakuan pada kelompok eksperimen (pretest) 

    O 2  : pengukuran setelah perlakuan pada kelompok eksperimen   (posttest) 

       (-)    : kelompok yang tidak diberikan perlakuan (KK) 

   O 3  : pengukuran pertama pada kelompok kontrol (pretest) 

   O 4  : pengukuran kedua pada kelompok kontrol (posttest) 

Pretest adalah pengujian awal sebelum eksperimen dilakukan. Pemberian 

pretest bertujuan untuk mengetahui tingkat kerjasama subjek pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah pretest dilakukan, kelompok 

eksperimen diberi perlakuan berupa permainan tradisional komboyan. Sedangkan 
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kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Selanjutnya, subjek pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diberi posttest. Posttest merupakan pengujian 

akhir setelah seluruh perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen 

selesai dilakukan.  

Pemberian posttest berfungsi untuk mengetahui apakah hasil pemberian 

perlakuan berupa permainan tradisional dapat meningkatkan kerjasama subjek 

pada kelompok eksperimen dan hasil tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan berupa permainan tradisional 

komboyan terhadap peningkatan kerjasama subjek. Pengaruh permainan 

tradisional dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest yang kemudian 

dibandingkan dari kedua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 
3.2  Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent),  

variabel terikat (dependent). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.2.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi untuk dipelajari efeknya 

pada variabel-variabel lain (Latipun, 2004: 60). Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah: Permainan Tradisional Komboyan. 

3.2.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang berubah jika berhubungan dengan 

variabel bebas (Latipun, 2004: 62). Variabel inilah yang diobservasi dan dicatat 

oleh peneliti. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Kerjasama. 
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3.2.2 Definisi Operasional 

Setelah mengidenttifikasi variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah 

merumuskan definisi operasional dari variabel penelitian, yaitu permainan 

tradisional komboyan, kerjasama serta intelegensi, jenis kelamin dan umur. 

3.2.2.1 Permainan Tradisional Komboyan  

Permainan tradisional komboyan adalah permainan yang menggunakan 

peralatan dari potongan genting dan bola kasti. Genting dibuat bundar dengan 

jumlah sesuai dengan jumlah pemain. Genting tersebut disusun kemudian 

dilempar dengan bola kasti. Kedua kelompok memiliki tugas masing-masing, satu 

menjadi penjaga kemudian yang lain pemain. Pemain bertugas melempar 

tumpukan tembikar hingga roboh, Tetapi mereka harus segera berlari menyebar. 

Sedangkan regu B harus cepat-cepat menangkap bola dan siap-siap untuk 

melemparkannya ke pemain regu A. Regu A harus saling berinteraksi dan 

bekerjasama untuk bisa menumpuk tembikar kembali. Sehingga regu A akan 

memenangkan permainan tersebut apabila tidak terkena lemparan dan bisa 

menyusun tembikar kembali. Untuk alat tembikarnya, peneliti menggunakan 

sterofoam yang sudah dibentuk bundar. 

3.2.2.2 Kerjasama pada Anak TK 

Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan 

dan tujuan bersama yang dilakukan oleh beberapa orang serta adanya interaksi 

sosial antara individu atau kelompok tersebut. 

Kerjasama anak diukur dengan menggunakan observasi cheklist yang 

disusun oleh peneliti berdasarkan aspek bekerja sendiri, mengamati dan mengenal 
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lingkungan, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri, terbuka untuk 

memberi dan menerima. Observasi cheklist ini diisi oleh peneliti dan asisten 

peneliti. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka akan semakin meningkat 

kerjasama anak, dan sebaliknya. 

3.2.2.3 Jenis Kelamin dan Usia 

Jenis kelamin, dan usia merupakan variabel non eksperimental yang 

dikontrol oleh peneliti agar tidak mempengaruhi efektivitas perlakuan dalam 

meningkatkan kerjasama anak. Jenis kelamin dari subjek penelitian juga dikontrol 

dengan cara disamakan untuk setiap kelompok perlakuan dan kelompok yang 

tidak diberi perlakuan. Sedangkan usia subjek dibatasi antara 5-6 tahun. 

3.2.3 Hubungan antar Variabel 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Gambar 3.1 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang 

memiliki beberapa karakteristik yang sama (Latipun, 2004: 41). Adapun 

karakteristik subjek penelitian sebagai berikut : 

1) Anak berusia 5-6 tahun di TK  
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2) Minimal memiliki kapasitas intelektual yang tergolong rata-rata 

3) Mampu berkomunikasi verbal dengan baik 

4) Belum pernah mengenal maupun memainkan permainan tradisional 

komboyan. 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi (Latipun, 2004: 43). Sampel 

adalah bagian dari populasi, tentunya memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 

populasinya. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Arikunto, 2002: 109). Adapun 

besarnya sampel apabila populasi kurang dari 100, maka diharapkan semuanya 

bisa menjadi sampel. Sedangkan jika populasi besar, maka dapat diambil antara 

10% -15% atau 20% - 25% atau lebih (Arikunto, 2002: 120). 

Dengan ketentuan tersebut maka sampel yang diambil sama dengan jumlah 

populasi yaitu siswa RA Al Ikhlas yang berjumlah 32 siswa, atau disebut juga 

studi populasi.  

Dalam penelitiannya, subyek dipilih secara keseluruhan dari satu kelas 

yang berjumlah 32 orang. Anak dengan nomor urut satu sampai enam belas 

dimasukan kedalam kelompok eksperimen, yang nantinya akan terbagi menjadi 

dua kelompok berjumlah masing-masing delapan orang. Sedangkan sisanya akan 

menjadi kelompok kontrol. 

Pada penelitian ini, perlakuan berupa permaianan tradisional hanya 

diberikan kepada kelompok eksperimen dan tidak ada perlakuan permainan 
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tradisional kepada kelompok kontrol sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan 

ada dua yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

3.3.3 Prosedur dan Rancangan Eksperimen 

3.3.3.1 Prosedur Eksperimen 

Eksperimen yang dilakukan terdiri dari yaitu : 

1) Pre-test. Tahap ini mengukur kerjasama anak dengan menggunakan 

observasi cheklist kerjasama. Tahap ini dilaksanakan sebelum subjek 

mendapatkan intervensi, yaitu satu minggu sebelum subjek mendapatkan 

terapi bermain dengan menggunakan permainan tradisional Komboyan. 

2)  Intervensi. Tahap ini memberikan terapi bermain dengan menggunakan 

permainan tradisional Komboyan kepada subjek penelitian. 

3)  Post-test. Tahap ini mengukur kerjasama anak dengan menggunakan 

observasi cheklist kerjasama. Tahap ini dilaksanakan sesudah subjek 

mendapatkan terapi bermain dengan menggunakan permainan tradisional 

Komboyan, yaitu satu minggu setelah terapi bermain selesai. 

4)  Analisis data. Tahap ini melakukan analisis data penelitian. 
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3.3.3.2 Rancangan eksperimen 

Tabel 3.1 
 Rancangan Eksperimen 

Hari/Tanggal Kegiatan 
Sabtu, 12 Maret 2011 a. Mendata anak yang akan mengikuti permainan 

komboyan di RA Al Ikhlas dan didapatkan 32 
peserta. 

b. Membagi 32 peserta menjadi dua kelompok 
eksperimen dan kontrol dengan cara 
mengelompokkan berdasarkan umur dan jenis 
kelamin. 

c. Setelah dikelompokkan, subjek diberi informasi 
mengenai jadwal permainan komboyan hanya 
kepada kelompok eksperimen. Sedangkan 
kepada kelompok kontrol dan orang tua murid 
diberikan informasi bahwa pada tanggal 12, 14, 
17, 21, 24, 28, dan 31 maret berangkat ke 
sekolah pada pukul 08.30. 

d. Memberikan checklist kepada guru sebagai 
pengamat, untuk mendapatkan data pretest untuk 
setiap subjek baik kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol. 

Senin, 14 Maret 2011 a. Pada pukul 07.15 mengkondisikan anak dan 
memberi mengenalkan permainan komboyan dan 
memberi pengarahan mengenai peraturan 
permainan komboyan.  

b. Pada pukul 07.40 bersiap untuk melakukan 
permainan. 

Kamis, 17 Maret 2011 a. Pukul 07.15 mengkondisikan subjek dan 
memberi pengarahan mengenai permainan 
tradisional komboyan 

b. Pukul 07.35 pelaksanaan permainan komboyan 
selama kurang lebih 45 menit yaitu sampai 08.20 
WIB. 

Senin, 21 Maret 2011 a. Pukul 07.15 mengkondisikan subjek dan 
memberi pengarahan mengenai permainan 
tradisional komboyan 

b. Pukul 07.35 pelaksanaan permainan komboyan 
selama kurang lebih 45 menit yaitu sampai 08.20 
WIB. 

Kamis, 24 Maret 2011 a. Pukul 07.15 mengkondisikan subjek dan 
memberi pengarahan mengenai permainan 
tradisional komboyan 

b. Pukul 07.35 pelaksanaan permainan komboyan 
selama kurang lebih 45 menit yaitu sampai 08.20 
WIB. 
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Senin, 28 Maret 2011 a. Pukul 07.15 mengkondisikan subjek dan 
memberi pengarahan mengenai permainan 
tradisional komboyan 

b. Pukul 07.35 pelaksanaan permainan komboyan 
selama kurang lebih 45 menit yaitu sampai 08.20 
WIB. 

c. Pada tanggal 28 Maret pelaksanaan permainan 
selesai.  

Rabu, 30 Maret 2011 a. Pelaksanaan posttest bagi para pengamat yaitu 
guru, dan peneliti sendiri dengan mengacu pada 
penilaian hasil permainan sebagai bahan 
pertimbangan. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara atau jalan yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah metode observasi cheklist.  

Observasi menurut Nugraha & Rachmawati (2004: 10.8) adalah proses 

memperhatikan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan atau melakukan 

permainan, tanpa mencampuri kegiatan anak tersebut. Kelebihan dari metode ini 

adalah tidak terdistorsi, lebih akurat dan lebih bebas dari bias. Sedangkan 

checklist adalah suatu cara yang digunakan untuk mengukur frekuensi perilaku 

tertentu pada individu atau kelompok yang sama dengan melakukan observasi 

berulang-ulang terhadap individu selama periode waktu tertentu. Dengan 

demikian, observasi cheklist adalah proses pencatatan frekuensi perilaku tertentu 

pada individu atau kelompok yang sama selama periode waktu tertentu. 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan. Di dalam melatih 

pengamatan dapat juga dilakukan sebagai berikut (Arikunto, 2006: 231): 
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1. Dua-tiga orang pengamat memegang satu lembar format. Sambil mengamati 

kejadian mereka berunding, yang muncul termasuk kategori mana, lalu dicatat 

bersama. 

2. Langkah kedua, mereka terpisah dan memegang format serta mengadakan 

pencatatan. Sesudah beberapa menit (15 menit) hasil pencatatan didiskusikan, 

untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Bagian-bagian yang berbeda 

didiskusikan. Langkah ini diulang-ulang sampai diperoleh kesamaan hasil 

pengamatan. 

3. Langkah ketiga, setelah kira-kira diperoleh kesamaan hasil (kesesuaian) antar 

pengamat, dilakukan uji coba terhadap beberapa responden. 

4. Langkah keempat, mencari koefisien kesepakatan pengamatan dan koefisien 

keajegan. 

5. Langkah kelima menulangi lagi latihan dan didiskusikan jika ternyata kedua 

koefisien tersebut masih rendah. 

Observasi cheklist dilakukan oleh dua orang observer untuk mengamati 

satu subjek. Kedua observer masing-masing akan mendapatkan satu lembar 

cheklist untuk melakukan pencatatan. Kemudian hasil dari pengamatan kedua 

observer kemudian akan didiskusikan untuk mencari persamaan dan 

perbedaannya. Hasil yang berbeda akan dirundingkan untuk dicari persamaannya 

sebagai hasil dari pretest dan posttest. 

Pada penelitian ini, observasi cheklist digunakan untuk mengukur 

kerjasama pada anak yang disusun berdasarkan tahapan-tahapan kerjasama yaitu: 
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mengenal kemampuan diri, mengamati dan mengenal lingkungan, merasa tertarik 

dan mengadakan penyesuaian diri, dan terbuka untuk memberi dan menerima. 

Blue Print Observasi Checklist Kerjasama pada Anak meliputi tahapan-

tahapan anak dalam kerjasama sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Blue Print Observasi Checklist Kerjasama pada Anak 

 
Aspek Indikator Jumlah Sub 

Indikator 
 No aitem Total 

Kerjasama Mengenal kemampuan 
diri 

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23 

23 

Mengamati dan 
mengenal lingkungan 

6 22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,
46,47,48,49 

28 

Merasa tertarik dan 
mengadakan 
penyesuaian diri 

1 49,50,51,52,53 5 

Terbuka untuk 
memberi dan 
menerima 

2 54,55,56,57,58,59,
60,61,62 

9 

  
Jumlah 

 
65 

 

3.5  Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas  

Setiap penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang benar-benar 

obyektif dan penelitian tersebut diharapkan dapat mengambarkan keadaan yang 

sebenarnya dari masalah yang diteliti. Suatu alat ukur yang valid, tidak sekedar 

mampu mengungkapkan data dengan tepat akan tetapi juga harus memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut. (Azwar, 1997: 6).  
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Instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

seharusnya. Bentuk instrumen memenuhi langkah yang tepat pernyataan atau 

pertanyaan yang terdapat dalam instrumen dapat dipahami dengan mudah 

sehingga mempermudah bagi responden dalam mengungkap keadaannya. 

Teknik uji validitas yang digunakan adalah teknik statistik product 

moment dari Pearson menurut Arikunto (2002: 146) dengan rumus sebagai 

berikut: 

 
( )( )( )

( ) ( ){ }( ) ( ){ }2222 ..

..

∑∑∑∑
∑∑∑

−−
=

YYNXXN

YXXYN
rXY  

Keterangan : 

Rxy = Koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

∑xy = Jumlah perkalian antara skor item dengan skor total 

∑x = Jumlah skor masing-masing butir 

∑y = Jumlah skor total 

∑y2  = Jumlah skor masing-masing butir kuadrat 

N = Jumlah subyek 

 

Uji validitas diharapkan memperoleh data yang tepat dan akurat. Dengan 

uji validitas dapat diketahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

melakukan fungsinya sebagai alat ukur. Sedangkan teknik uji validitas yang 

digunakan adalah teknik statistik dengan rumus korelasi product moment.  Aitem 

dikatakan valid jika signifikansinya lebih kecil dari α (alpha) = 0,05. Berdasarkan 

hasil pretest cheklist kerjasama menunjukkan bahwa dari 65 aitem yang diuji 

validitasnya terdapat 48 aitem yang valid dengan kisaran (rxy) 0,380 s/d 0,811 

dan 17 aitem yang tidak valid adalah aitem nomor 2, 18, 19, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 
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42, 43, 46, 57, 62, 63, 64, 65 dengan kisaran (rxy) -0,07 s/d 0,309. Adapun aitem-

aitemnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Cheklist Kerjasama 
 

Aspek Indikator No aitem Jumlah 
aitem 

Jumlah 
aitem 
valid 

Kerjasama Mengenal kemampuan 
diri 

1, 2*, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18*, 19*, 20, 21, 
22*, 23* 

23 18 

Mengamati dan 
mengenal lingkungan 

24*, 25, 26, 27, 28, 29, 
30,  31, 32, 33* ,34 ,35*, 
36*, 37, 38, 39, 40, 41, 
42*, 43*, 44, 45, 46*, 
47, 48, 49,  50, 51 

28 21 

Merasa tertarik dan 
mengadakan 
penyesuaian diri 

52, 53, 54, 55, 56 5 5 

Terbuka untuk 
memberi dan 
menerima 

57*, 58, 59, 60, 61, 62*, 
63*, 64*, 65* 

9 4 

Jumlah 65 48 

Keterangan: tanda (*) merupakan tanda aitem yang tidak valid. 

 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat 

keterandalan alat ukur, jadi alat ukur dapat dikatakan reliabel jika alat ukur 

tersebut dapat dipercaya dan diandalkan. 

Untuk mengetahui seberapa reliabel alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka untuk mencari reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha, 
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karena skor yang digunakan dalam skala berada dalam rentangan 1 sampai 3, 

bukan 1 dan 0. Rumus Alpha yang digunakan adalah sebagai berikut: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= ∑

2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ
σ

 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

1  = Bilangan konstan 

∑ 2
bσ  = Jumlah varians butir 

2
tσ   = Varians total 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas daftar checklist kerjasama, diperoleh 

koefisien reliabilitas (r) sebesar 0,955 dan hal ini menunjukkan bahwa instrumen 

checklist kerjasama memiliki reliabilitas dengan taraf yang tinggi, 

penggolongannya menurut Arikunto (2002: 245) berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 3.4 
Interpretasi Nilai Reliabilitas 

Besar Nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak Rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat Rendah 
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Koefisien dalam uji reliabilitas ini angkanya antara 0 sampai 1.00. 

Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1.00 berarti semakin tinggi 

reliabilitasnya sebaliknya, semakin rendah koefisien reliabilitas mendekati angka 

0 berarti semakin rendah reliabilitasnya. 

 
3.6  Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian merupakan suatu cara mengorganisasikan data 

sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (readable) dan dapat ditafsirkan 

(interpretable) (Azwar, 2003: 123). Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan uji non parametrik Wilcoxon Mann-Withney 

mengingat jumlah subjek kurang dari 30 orang. 

Selain itu, untuk data-data pendukung yang bentuknya kalimat (data 

wawancara) dilakukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif tersebut merupakan 

analisis tambahan yang tujuannya untuk memperjelas hasil kuantitatif. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah tentang pengaruh permainan 

tradisional komboyan  terhadap peningkatan kerjasama pada anak RA Al Ikhlas 

Pende Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Penelitian yang dilakukan ini 

diharapkan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu 

mengetahui pengaruh permainan tradisional komboyan  terhadap peningkatan 

kerjasama pada anak RA Al Ikhlas Pende. Pada bab ini akan diuraikan proses, 

hasil dan pembahasan penelitian. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini 

adalah sebagai berikut:  

 
4.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diharapkan dapat memperlancar penelitian yang akan 

dilakukan. Persiapan yang dilakukan meliputi perijinan, kesepakatan dengan para 

pengajar, persiapan tempat untuk penelitian, pengelompokan subjek penelitian 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kontrol.  

Penelitian dimulai dari bekerjasama dengan Kepala Sekolah dan guru agar 

dapat membantu menjadi observer untuk membantu peneliti. Setelah itu, peneliti 

menentukan jadwal penelitian yaitu pada tanggal 12 Maret - 02 April 2011. 

Kemudian memberikan informasi kepada orang tua murid agar pada tanggal 

tersebut dapat mengkondisikan putra/putrinya yaitu menggunakan pakaian 

olahraga untuk yang menjadi kelompok eksperimen dan berangkat lebih siang 



53 

 

 

 

bagi yang menjadi kelompok kontrol. Setelah terbagi menjadi dua kelompok, 

peneliti dengan dibantu observer melakukan checklist pada setiap subjek. Setelah 

semua persiapan dilakukan, barulah penelitian dilaksanakan pada hari senin 

tanggal 14 Maret- 28 Maret penelitian dilaksanakan dan diakhiri dengan 

melakukan penilaian checklist untuk postest penelitian. 

Jumlah subjek secara keseluruhan adalah 32 subjek, ketiga puluh dua 

subjek yang menjadi sampel penelitian berasal dari dua kelas yaitu dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4. 1 
Subjek Penelitian Berdasarkan Kelas Sebelum Dikelompokkan 

No. Kelas Jumlah Subjek 

1. Kelompok A 10 

2. Kelompok B 22 

Jumlah 32 

 

Jumlah sampel sebanyak 32 orang di atas dibagi menjadi dua kelompok 

yang terdiri dari kelompok eksperimen yaitu subjek nomor 1  sampai 16  dan 

kelompok kontrol yaitu subjek nomor 17 sampai 32. Sedangkan  umur dan jenis 

kelamin adalah sebagai variabel kontrol walaupun tidak begitu ketat. Untuk lebih 

rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

  Subjek Penelitian 
 

No 
 

Subjek 
Jenis 

kelamin 
Usia 

(tahun) 
 

No 
 

Subjek 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

(tahun) 

1. Elga L 5 17 Syekhani L 5 

2 Almas P 5 18 Gea P 5 

3 Gianti P 5 19 Chintya P 6 

4 Febry L 6 20 Agus L 6 

5 Ridho L 6 21 Davi L 6 

6 Dina P 6 22 Amanda P 6 

7 Siti P 6 23 Ariana P 5 

8 A’as P 6 24 Arini P 6 

9 Dini P 6 25 Sashe P 5 

10 Nabila P 5 26 Nadya P 5 

11 Sandi L 5 27 Juanda L 6 

12 Aldi L 6 28 Peri L 6 

13 Candra L 6 29 Intan P 6 

14 Zahwa P 6 30 Sinta P 6 

15 Solihati P 5 31 Syifa P 5 

16 Anggi P 6 32 Iqbal L 6 

 

Masing-masing kelompok berjumlah 16 subjek. Kelompok pertama yang 

mendapatkan perlakuan berupa permainan tradisional komboyan sebagai 

kelompok eksperimen, kelompok kedua yang tidak mendapatkan perlakuan 

permainan tradisional komboyan sebagai kelompok kontrol.  
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4.2  Pretest Eksperimen 

Pretest adalah pengujian awal sebelum eksperimen dilakukan. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat stres kerja subjek pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kerjasama anak adalah cheklist kerjasama. Cheklist kerjasama terdiri dari 48 

aitem. 

4.2.1 Observasi Cheklist  

Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini berupa observasi cheklist 

yaitu proses memperhatikan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan atau 

melakukan permainan, tanpa mencampuri kegiatan anak tersebut. Sedangkan 

checklist adalah suatu cara yang digunakan untuk mengukur frekuensi perilaku 

tertentu pada individu atau kelompok yang sama dengan melakukan observasi 

berulang-ulang terhadap individu selama periode waktu tertentu. Dengan 

demikian, observasi cheklist adalah proses pencatatan frekuensi perilaku tertentu 

pada individu atau kelompok yang sama selama periode waktu tertentu. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti dibantu oleh enam observer yaitu 

terdiri dari lima orang guru RA Al Ikhlas, dan peneliti sendiri. Pertama-tama 

peneliti memberikan informasi mengenai permainan tradisional komboyan. 

Beruntung, para observer juga tidak asing dengan permainan ini sehingga peneliti 

tidak terlalu kesulitan dalam menjelaskannya. Kemudian peneliti memberikan 

informasi mengenai cara pengisian cheklist kerjasama. Setelah itu barulah peneliti 

membagikan cheklist kepada masing-masing observer untuk di pahami dan 
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apabila ada aitem yang membingungkan bisa langsung bertanya. Kemudian kami 

mengisinya bersama-sama dengan pembagian satu subjek oleh dua observer.  

4.2.2 Pelaksanaan Skoring 

Skoring dilaksanakan setelah semua aitem dijawab oleh pengamat. Skoring 

aitem cheklist kerjasama mempunyai rentang dari angka 1 (satu) sampai dengan 

angka 3 (tiga). Pemberian skor berdasarkan jawaban yang diberikan oleh subjek, 

40 aitem bersifat favorable dan 25 aitem bersifat unfavorable. Skoring untuk 

aitem  favorable sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 
Tabel skoring cheklist kerjasama aitem favorable 

Alternatif Jawaban Skor 
Selalu 3 
Kadang-kadang 2 
Tidak pernah 1 

 
Sedangkan skoring untuk aitem  unfavorable sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 
Tabel skoring checklist kerjasama aitem unfavorable 

Alternatif Jawaban Skor 
Selalu 1 
Kadang-kadang 2 
Tidak pernah 3 
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Tabel 4.5 
Hasil Skoring Data Pretest Kelompok Eksperimen dan  

Kelompok Kontrol 

  
No 

  
Subjek 

Skor Total 
  
  

 
 
 
No 

 
 
 
Subjek 

Skor Total 

Obsv. 1 Obsv.2   Obsv.1 Obsv.2 
1 R-1 91 90 17 R-17 95 96 
2 R-2 68 69 18 R-18 112 113 
3 R-3 90 89 19 R-19 99 100 
4 R-4 118 117 20 R-20 94 95 
5 R-5 89 89 21 R-21 107 106 
6 R-6 122 121 22 R-22 101 102 
7 R-7 119 119 23 R-23 130 129 
8 R-8 138 139 24 R-24 89 90 
9 R-9 100 99 25 R-25 89 88 
10 R-10 104 103 26 R-26 104 105 
11 R-11 122 121 27 R-27 103 104 
12 R-12 100 111 28 R-28 112 111 
13 R-13 108 107 29 R-29 113 113 
14 R-14 112 113 30 R-30 129 129 
15 R-15 91 92 31 R-31 129 129 
16 S-16 113 112 32 S-32 129 130 
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Tabel 4.6 
Hasil Skoring Data postest Kelompok Eksperimen dan 

 Kelompok Kontrol 

  
No 

  
Subjek 

Skor Total 
  
  

 
 
 
No 

 
 
 
Subjek 

Skor Total 

Obsv. 1 Obsv.2   Obsv.1 Obsv.2 
1 R-1 135 134 17 R-17 95 94 
2 R-2 113 112 18 R-18 112 113 
3 R-3 127 126 19 R-19 99 100 
4 R-4 140 140 20 R-20 97 96 
5 R-5 126 126 21 R-21 105 106 
6 R-6 142 142 22 R-22 103 103 
7 R-7 144 143 23 R-23 130 129 
8 R-8 `143 143 24 R-24 95 95 
9 R-9 123 122 25 R-25 89 90 
10 R-10 126 126 26 R-26 106 108 
11 R-11 130 130 27 R-27 105 106 
12 R-12 126 125 28 R-28 110 111 
13 R-13 128 127 29 R-29 113 113 
14 R-14 134 133 30 R-30 129 129 
15 R-15 115 115 31 R-31 129 129 
16 R-16 129 129 32 R-32 129 130 
 

Hasil dari penilaian oleh pengamat I dan II kemudian didiskusikan 

kemudian muncul kategori yang sama, dan hasil itulah yang dipakai sebagai hasil 

pretest dan postest. 

Hasil pretest dan postest ini selanjutnya dianalisis validitasnya dengan 

teknik korelasi Product Moment dari Pearson sedangkan uji reliabilitas alat ukur 

menggunakan teknik uji Alpha Cronbach dengan bantuan program komputer 

SPSS versi 17.0  for windows. 
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4.3  Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di halaman depan RA Al Ikhlas dimana tempat 

tersebut memadai untuk dilaksanakan penelitian. Kelompok eksperimen yang 

terdiri dari enam belas subjek ini mengikuti permainan tradisional sebanyak  lima 

kali perlakuan dari delapan kali pertemuan. Rangkaian pelaksanaan permainan 

tradisional komboyan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 
Rangkuman Penelitian 

 
No. 

Hari, 
tanggal 

Kegiatan Hasil 

1. Sabtu,  
12 
Maret 
2011 

a. Mendata subjek yang akan mengikuti 
permainan komboyan dan yang tidak 
mengikuti permainan komboyan di RA Al 
Ikhlas dan didapatkan 32 peserta. 

b. Membagi 32 peserta menjadi dua kelompok 
eksperimen dan kontrol dengan cara 
mengelompokkan berdasarkan umur dan 
jenis kelamin. 

c. Setelah dikelompokkan, subjek diberi 
informasi mengenai jadwal permainan 
komboyan hanya kepada kelompok 
eksperimen. Sedangkan kepada kelompok 
kontrol dan orang tua murid diberikan 
informasi bahwa pada tanggal 12, 14, 17, 
21, 24, 28, dan 31 Maret berangkat ke 
sekolah pada pukul 08.30. 

d. Memberikan checklist kepada guru sebagai 
pengamat, untuk mendapatkan data pretest 
untuk setiap subjek baik kelompok 
eksperimen maupun kelompok kontrol. 

a. Ketiga puluh dua subjek terbagi 
menjadi dua yaitu 16 subjek 
sebagai kelompok eksperimen 
dan 16 subjek sebagai 
kelompok kontrol kemudian 
didapatkan kesepakatan serta 
kesanggupan orang tua murid 
mengenai jadwal pelaksanaan 
permainan.  

b. Mendapatkan data mengenai 
hasil checklist setiap subjek. 

 

2. Senin,  
14 
Maret 
2011 

a. Pada pukul 07.15 mengkondisikan anak dan 
mengenalkan permainan komboyan dan 
memberi pengarahan mengenai peraturan 
permainan komboyan.  

b. Pada pukul 07.40 bersiap untuk melakukan 
permainan. 

a. Kelompok eksperimen dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok eksperimen satu dan 
eksperimen dua yang setiap 
kelompoknya terdiri dari 
delapan subjek. Setelah 
dikondisikan, maka permainan 
dimulai. Perwakilan kedua 
kelompok melakukan suit. 
Kelompok yang menang 
berkesempatan bermain lebih 
dulu dan dinamakan kelompok 
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pemain. Sedangkan yang kalah 
menjadi kelompok jaga. 

b. Pada pertemuan yang pertama 
ini subjek dari kelompok 
pemain maupun kelompok jaga 
belum mampu untuk 
berinteraksi dengan baik. 
Beberapa subjek diantaranya 
subjek 4 dan subjek 6 pada 
kelompok eksperimen satu 
serta subjek 9 dan subjek 12 
pada kelompok eksperimen 
dua yang terlihat mulai mampu 
mengkondisikan diri dalam 
permainan Permainan pun 
terlihat canggung dan tidak 
spontan. Mereka belum bisa 
beradaptasi dengan permainan. 
Hal ini terlihat dari sebagian 
besar subjek yang masih 
terlihat malu-malu, canggung 
serta lebih banyak melihat dan 
diam saja. 

c. Skor yang didapatkan sampai 
akhir permainan adalah 1-0 
untuk kelompok eksperimen 
satu dan kelompok eksperimen 
dua. 

3 Kamis, 
17 
Maret 
2011 

d. Pukul 07.15 mengkondisikan subjek dan 
memberi pengarahan mengenai permainan 
tradisional komboyan. 

e. Pukul 07.35 pelaksanaan permainan 
komboyan selama kurang lebih 45 menit 
yaitu sampai 08.20 WIB. 

a. Pada pertemuan kedua ini 
belum terlihat spontanitas 
dalam bermain, akan tetapi ada 
peningkatan dalam menaati 
peraturan permainan. 

b. Skor yang didapat sampai 
akhir permainan adalah 
kelompok eksperimen satu 
mendapat skor 2-1 terhadap 
kelompok eksperimen dua. 
Akhirnya kelompok 
eksperimen dua harus 
menggendong kelompok 
eksperimen satu. 

4 Senin,  
21 
Maret 
2011 

c. Pukul 07.15 mengkondisikan subjek dan 
memberi pengarahan mengenai permainan 
tradisional komboyan. 

d. Pukul 07.35 pelaksanaan permainan 
komboyan selama kurang lebih 45 menit 
yaitu sampai 08.20 WIB. 

a. tingkat kerjasama antar pemain 
mulai terlihat. Hal ini terlihat 
ketika kelompok satu bahu 
membahu menumpuk 
potongan genting akan tetapi 
rubuh kembali. Mereka 
bersama-sama menumpuk 
kembali akan tetapi lengah 



61 

 

 

 

ketika kelompok jaga 
mendekati dan mematikan 
salah satu diantaranya. 

b. Skor yang didapat  sampai 
akhir permainan adalah 1-1 
untuk kelompok eksperimen 
satu dan dua. 

5 Kamis, 
24 
Maret 
2011 

c. Pukul 07.15 mengkondisikan subjek dan 
memberi pengarahan mengenai permainan 
tradisional komboyan. 

d. Pukul 07.35 pelaksanaan permainan 
komboyan selama kurang lebih 45 menit 
yaitu sampai 08.20 WIB. 

a. Peraturan permainan mulai 
dimengerti oleh para pemain. 
Mereka berlomba-lomba 
mengejar skor. Ini terlihat 
ketika ada salah satu subjek 
yaitu subjek nomor dua belas 
protes kepada peneliti karena 
menganggap teman-teman 
kelompoknya bodoh. Sehingga 
kelompoknya kalah terus 
terhadap kelompok satu. Akan 
tetapi hal ini bisa diatasi, dan 
permainanpun berlanjut. 

b. Permainan menghasilkan skor 
2-1 untuk kelompok 
eksperimen satu dan dua. Dan 
kelompok dua kembali 
mendapat hukuman yaitu 
menggendong kelmpok satu.

6 Senin,  
28 
Maret 
2011 

a. Pukul 07.15 mengkondisikan subjek dan 
memberi pengarahan mengenai permainan 
tradisional komboyan. 

b. Pukul 07.35 pelaksanaan permainan 
komboyan selama kurang lebih 45 menit 
yaitu sampai 08.20 WIB. 

c. Pada tanggal 28 Maret pelaksanaan 
permainan selesai.  

a. Pada pertemuan ini, permainan
berlangsung dengan spontan.
Subjek sudah tidak canggung
lagi. Mereka bermain tanpa
beban, saling berinteraksi dan
mengatur strategi walaupun
sederhana. Mereka juga terlihat
sudah memahami dan hafal
dengan permainan komboyan
ini. Sehingga peneliti
memutuskan bahwa penelitian
dihentikan karena dirasa sudah
cukup. 

b. Skor yang dihasilkan sampai
akhir permainan adalah 1-3
untuk kelompok eksperimen
satu dan kelompok eksperimen
dua. Akhirnya kelompok
eksperimen dua yang digendong
oleh kelompok eksperimen satu
karena telah memenangkan
permainan. 
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7 Rabu,  
30 
Maret 
2011 

b. Pelaksanaan posttest bagi para pengamat 
yaitu guru, dan peneliti sendiri dengan 
mengacu pada penilaian hasil permainan 
sebagai bahan pertimbangan. 

a. Pelaksanaan posttest yang diisi 
oleh para observer yaitu guru, 
dan peneliti sendiri dengan 
mengacu pada penilaian hasil 
permainan sebagai bahan 
pertimbangan. 
 

 

4.4  Hasil Penelitian 

4.4.1 Deskripsi Kerjasama Sebelum dan Sesudah Diberikan Permainan 

Tradisional Komboyan 

Hasil penelitian terlebih dahulu akan dideskripsikan mengenai gambaran 

variabel penelitian yang berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian, yaitu untuk 

mengetahui tingkat kerjasama anak TK di RA Al Ikhlas Pende Kecamatan 

Banjarharjo Kabupaten Brebes. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan 

SPSS versi 17.0 for windows, data hasil penelitian mengenai kerjasama sebelum 

dan sesudah diberikan permainan tradisional komboyan dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

4.4.1.1 Deskripsi Pretest Kerjasama Kelompok Eksperimen  

Data mengenai kerjasama anak TK diambil dengan menggunakan daftar 

cheklist kerjasama sebanyak 65 aitem dengan skor tertinggi 3 dan skor terendah 1. 

Untuk mengetahui gambaran Tingkat kerjasama dapat dibuat kategorisasi untuk 

mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai kerjasama anak TK berdasarkan 

norma kategorisasi dari Azwar (2005: 109) yaitu: 
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Tabel 4. 8 
Kriteria Kerjasama 

Rentang Skor Kategori 

X < (μ – 1,0 σ ) Rendah 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) Sedang 

(μ +1,0 σ ) ≤  X Tinggi 

 

Skor Tertinggi  48 x 3 = 144 

Skor Terendah  48 x 1 = 48 

Luas jarak sebarannya 144 – 48 = 96 

Satuan Deviasi Standarnya (σ) = 144 / 6 = 24  

Mean Teoretis adalah μ = 48 x 2 = 96 

Tabel 4. 9 
Distribusi Frekuensi Kerjasama Kelompok Eksperimen Sebelum Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 72 Kurang Baik 0 0 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 72 ≤ X < 120 Baik 13 81,25 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 120 ≤ X Sangat Baik 3 18,75 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 9 di atas diperoleh informasi bahwa sebagian besar 

subjek memiliki kecenderungan kerjasama dalam kategori baik. Dapat 

disimpulkan tingkat kerjasama anak TK belum begitu serius akan tetapi perlu 

untuk ditingkatkan.Hal ini diharapkan agar kemampuan mengenal dirinya sendiri, 

mengenal lingkungannya, menyesuaikan diri, serta saling memberi dan menerima 



64 

 

 

 

dengan sangat baik dimiliki oleh semua subjek sebagai bekal untuk dapat 

bekerjasama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.1 
Diagram Persentase Kerjasama Kelompok Eksperimen Sebelum 

Permainan 
 

Berikut ini disajikan secara deskriptif tingkat kerjasama anak TK per 

indikator: 

1.) Indikator Mengenal Kemampuan Diri 

Pada tahap ini seseorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal 

dirinya sendiri. Siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang mampu dilakukan dan 

bagaimana kecepatan melakukan sesuatu. Pemahaman terhadap diri sendiri akan 

membantu penentuan dengan siapa dapat bekerjasama, pada bidang apa, berapa 

lama dan dalam kondisi yang bagaimana. Tingkat kerjasama subjek pada perilaku 

mengenal kemampuan diri dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 

Skor Tertinggi  18 x 3 = 54 

Skor Terendah  18 x 1 = 18 

Luas jarak sebarannya 54 – 18 = 36 
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Satuan Deviasi Standarnya (σ) = 54/ 6 = 9  

Mean Teoretis adalah μ = 18 x 2 = 36 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Mengenal Kemampuan Diri 

Kelompok Eksperimen sebelum Permainan 
 

Interval Interval Kategori f % 

                      X < (μ – 1,0 σ )           X < 27 Kurang Baik 1 6,25 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ )  27 ≤  X < 45  Baik 9 56,25 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 45 ≤  X Sangat Baik 6 37,50 

Total 16 100 

 
Berdasarkan tabel 4. 10 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama pada indikator mengenal kemampuan diri sebagian besar berada dalam 

kategori sangat baik cenderung baik. Hal ini berarti bahwa sebagian anak mampu 

untuk mengenal dirinya serta mampu menentukan dengan siapa dia dapat 

bekerjasama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini: 

 

Gambar 4. 2 
Diagram Persentase Kerjasama pada Indikator Mengenal Kemampuan Diri 

Kelompok Eksperimen sebelum Permainan 
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2.) Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Pada tahap ini adalah bagaimana kemampuan subjek dalam mengamati 

dan mengenali lingkungan tempat kerjasama akan terjadi sehingga dapat 

membantu seseorang menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan 

mengacu pada pemahaman potensi diri. Tingkat kerjasama subjek dalam 

mengamati dan mengenal lingkungan dapat dilihat dengan kategori sebagai 

berikut: 

Skor Tertinggi  21 x 3 = 63 

Skor Terendah  21 x 1 = 21 

Luas jarak sebarannya 63 – 21 = 42 

Satuan Deviasi Standarnya (σ) = 63/ 6 = 11 (dibulatkan) 

Mean Teoretis adalah μ = 21 x 2 = 42 

 
Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Mengamati dan Mengenal 
Lingkungan 

Kelompok Eksperimen Sebelum Permainan 
Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 31 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 31 ≤   X < 53 Baik 15 93,75 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 53 ≤ X Sangat Baik 1 6,25 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 11 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator mengamati dan mengenal lingkungan berada dalam kategori 

baik. Artinya hampir semua subjek sudah mampu untuk mengenal lingkungannya 

dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase 
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tingkat kerjasama indikator mengamati dan mengenal lingkungan kelompok 

eksperimen berikut ini: 

 

Gambar 4. 3 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Kelompok Eksperimen sebelum Permainan 
 
 

3.) Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri 

Perilaku yang dimaksud mencakup analisis pada poin 1 dan 2, ketertarikan 

untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu diikuti dengan upaya penyesuaian. Hal 

ini penting, mengingat manusia yang terlibat dalam kerjasama yang akan terjadi 

terdiri dari orang yang heterogen dalam hal kepribadian, kemampuan intelektual, 

dan akses terhadap sumberdaya. Tingkat kerjasama subjek dalam perilaku merasa 

tertarik dan mengadakan penyesuaian diri dapat dilihat dengan kategori sebagai 

berikut: 

Skor Tertinggi  5 x 3 = 15 

Skor Terendah  5 x 1 =5 

Luas jarak sebarannya 15 –5 = 10 

Satuan Deviasi Standarnya (σ) =15/ 6 =3 (dibulatkan) 

Mean Teoretis adalah μ = 5 x 2 = 10 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Kurang Baik Baik Sangat Baik



68 

 

 

 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Merasa Tertarik dan 

Mengadakan Penyesuaian Diri 
Kelompok Eksperimen sebelum Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 7 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 7 ≤  X < 13 Baik 8 50,00 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 13 ≤  X Sangat Baik 8 50,00 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 12 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri berada 

dalam kategori baik dan kategori sangat baik. Hal ini berarti jumlah subjek yang 

memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan baik dan sangat baik jumlahnya 

sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase tingkat 

kerjasama indikator merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri kelompok 

eksperimen berikut ini: 

 

Gambar 4. 4 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan 

Penyesuaian Diri Kelompok Eksperimen sebelum Permainan 
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4.) Indikator  Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

Terbuka untuk memberi dan menerima adalah kemampuan menyesuaikan 

diri yang merupakan suatu langkah menuju keterbukaan sikap. Orang yang terlibat 

dalam suatu kerjasama harus mau dan mampu untuk saling memberi dan 

menerima. Keakuan diri harus dikikis, atau dikurangi sehingga proses keterbukaan 

dapat berlangsung. Tingkat kerjasama dengan indikator terbuka untuk saling 

memberi dan menerima dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 

Skor Tertinggi  4 x 3 = 12 

Skor Terendah  4 x 1 =4 

Luas jarak sebarannya 12 –4 = 12 

Satuan Deviasi Standarnya (σ) =12/ 6 =2 (dibulatkan) 

Mean Teoretis adalah μ = 4 x 2 = 8 

 

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Terbuka untuk Saling Memberi dan 

Menerima 
Kelompok Eksperimen sebelum Permainan 

 
Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 6 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 6 ≤  X < 10 Baik 7 43,75 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 10 ≤  X Sangat Baik 9 56,25 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 13 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator terbuka untuk saling memberi dan menerima berada dalam 

kategori baik cenderung sangat baik. Hal ini berarti bahwa jumlah subjek yang 

memiliki kepekaan, suka membantu, serta saling memberi dan menerima dengan 

kategori sangat baik lebih banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
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diagram persentase tingkat kerjasama indikator terbuka untuk saling memberi dan 

menerima kelompok eksperimen berikut ini: 

 

Gambar 4. 5 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

Kelompok Eksperimen sebelum Permainan 
 
 

4.4.1.2 Deskripsi Kerjasama Pretest Kelompok Kontrol  

Data mengenai kerjasama anak TK diambil dengan menggunakan daftar cheklist 

kerjasama sebanyak 65 aitem dengan skor tertinggi 3 dan skor terendah 1. Untuk 

mengetahui gambaran Tingkat kerjasama dapat dibuat kategorisasi untuk 

mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai kerjasama anak TK berdasarkan norma 

kategorisasi dari Azwar (2005: 109) yaitu: 

Tabel 4. 14 
Kriteria Kerjasama 

Rentang Skor Kategori 

X < (μ – 1,0 σ ) Kurang Baik 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) Baik 

(μ +1,0 σ ) ≤  X Sangat Baik 

 

Skor Tertinggi  48 x 3 = 144 

Skor Terendah  48 x 1 = 48 

Luas jarak sebarannya 144 – 48 = 96 
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Satuan Deviasi Standarnya (σ) = 144 / 6 = 24  

Mean Teoretis adalah μ = 48 x 2 = 96 

 

Tabel 4. 15 
Distribusi Frekuensi Kerjasama Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 72 Kurang Baik 0 0 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 72 ≤ X < 120 Baik 12 75,00 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 120 ≤ X Sangat Baik 4 25,00 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 15 di atas diperoleh informasi bahwa sebagian besar subjek 

memiliki kecenderungan kerjasama dalam kategori Baik. Dapat disimpulkan tingkat 

kerjasama kelompok kontrol hampir sama dengan kelompok eksperimen yaitu berada 

pada kategori baik. Artinya, bahwa jumlah subjek pada kelompok kontrol sebagian besar 

memiliki kemampuan untuk mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, menyesuaikan 

diri serta kemampuan untuk saling memberi dan menerima dengan baik. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini: 

 

Gambar 4.6 
Diagram Persentase Kerjasama Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 
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Berikut ini disajikan secara deskriptif tingkat kerjasama anak TK per 

indikator: 

1) Indikator Mengenal Kemampuan Diri 

Pada tahap ini seseorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal 

dirinya sendiri. Siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang mampu dilakukan dan 

bagaimana kecepatan melakukan sesuatu. Pemahaman terhadap diri sendiri akan 

membantu penentuan dengan siapa dapat bekerjasama, pada bidang apa, berapa 

lama dan dalam kondisi yang bagaimana. Tingkat kerjasama subjek pada perilaku 

Mengenal Kemampuan Diri dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.16 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Mengenal Kemampuan Diri  

Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 
 

Interval Interval Kategori f % 

                      X < (μ – 1,0 σ )           X < 27 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ )   27 ≤  X < 45  Baik 12 75,00 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 45 ≤  X Sangat Baik 4 25,00 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 16 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama pada indikator mengenal kemampuan diri sebagian besar berada dalam 

kategori baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase 

tingkat kerjasama pada indikator Mengenal Kemampuan Diri kelompok kontrol 

berikut ini: 
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Gambar 4. 7 
Diagram Persentase Kerjasama pada Indikator Mengenal Kemampuan Diri Kelompok 

Kontrol Sebelum Permainan 
 
2) Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Pada tahap ini adalah bagaimana kemampuan subjek dalam mengamati 

dan mengenali lingkungan tempat kerjasama akan terjadi sehingga dapat 

membantu seseorang menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan 

mengacu pada pemahaman potensi diri. Tingkat kerjasama subjek dalam 

mengamati dan mengenal lingkungan dapat dilihat dengan kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 
 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 31 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 31 ≤   X < 53 Baik 15 93,75 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 53 ≤ X Sangat Baik 1 6,25 

Total 16 100 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Kurang Baik Baik Sangat Baik



74 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4. 17 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator mengamati dan mengenal lingkungan berada dalam kategori 

baik. Hal ini berarti bahwa sebagian besar subjek sudah memiliki kemampuan 

mengenal lingkungannya dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram persentase tingkat kerjasama indikator mengamati dan mengenal 

lingkungan kelompok kontrol berikut ini: 

 

Gambar 4. 8 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 
 

3) Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri 

Perilaku yang dimaksud mencakup analisis pada poin 1 dan 2, ketertarikan 

untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu diikuti dengan upaya penyesuaian. Hal 

ini penting, mengingat manusia yang terlibat dalam kerjasama yang akan terjadi 

terdiri dari orang yang heterogen dalam hal kepribadian, kemampuan intelektual, 

dan akses terhadap sumberdaya. Tingkat kerjasama subjek dalam perilaku merasa 

tertarik dan mengadakan penyesuaian diri dapat dilihat dengan kategori sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.18 
Distribusi Frekuensi Tingkat kerjasama Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan 

Penyesuaian Diri 
Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 7 Kurang Baik 1 6,25 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 7 ≤  X < 13 Baik 10 62,50

(μ +1,0 σ ) ≤  X 13 ≤  X Sangat Baik 5 31,25

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 18 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri berada 

dalam kategori sangat baik cenderung baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar diagram persentase berikut ini: 

 

Gambar 4. 9 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian 

Diri Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 
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4) Indikator  Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

Terbuka untuk memberi dan menerima adalah kemampuan menyesuaikan 

diri yang merupakan suatu langkah menuju keterbukaan sikap. Orang yang terlibat 

dalam suatu kerjasama harus mau dan mampu untuk saling memberi dan 

menerima. Keakuan diri harus dikikis, atau dikurangi sehingga proses keterbukaan 

dapat berlangsung. Tingkat kerjasama dengan indikator terbuka untuk saling 

memberi dan menerima dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.19 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Terbuka untuk Saling Memberi dan 

Menerima Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 
 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 6 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 6 ≤  X < 10 Baik 8 50,00 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 10 ≤  X Sangat Baik 8 50,00 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 19 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator terbuka untuk saling memberi dan menerima berada dalam 

kategori sedang dan kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram persentase tingkat kerjasama indikator terbuka untuk saling 

memberi dan menerima kelompok kontrol berikut ini: 
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Gambar 4. 10 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

Kelompok Kontrol Sebelum Permainan 
 
 

4.4.1.3 Deskripsi Kerjasama Posttest Kelompok Eksperimen  

Data mengenai kerjasama anak TK diambil dengan menggunakan daftar 

cheklist kerjasama sebanyak 65 aitem dengan skor tertinggi 3 dan skor terendah 1. 

Untuk mengetahui gambaran Tingkat kerjasama dapat dibuat kategorisasi untuk 

mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai kerjasama anak TK. Tingkat 

kerjasama subjek yang termasuk pada kelompok eksperimen setelah diberikan 

perlakuan dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut:  

Tabel 4. 20 
Distribusi Frekuensi Kerjasama Kelompok Eksperimen Setelah Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 72 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 72 ≤ X < 120 Baik 2 12,50 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 120 ≤ X Sangat Baik 14 87,50 

Total 16 100 
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Berdasarkan tabel 4. 20 di atas diperoleh informasi bahwa sebagian besar subjek 

memiliki kerjasama dalam kategori tinggi. Dapat disimpulkan tingkat kerjasama anak TK 

setelah diberikan permainan tradisional komboyan semakin meningkat. Hal ini berarti 

hampir semua subjek pada kelompok eksperimen memiliki kemampuan yang sangat baik 

dalam mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, penyesuaian diri serta kemampuan 

saling memberi dan menerima. Dari sebelum diberikan perlakuan ada 3 dengan kategori 

tingkat kerjasama baik bertambah menjadi 14 subjek yang memiliki tingkat kerjasama 

dengan kategori sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan komboyan 

berpengaruh terhadap peningkatan kerjasama.  

Berikut ini disajikan secara deskriptif tingkat kerjasama anak TK per 

indikator: 

1) Indikator Mengenal Kemampuan Diri 

Pada tahap ini seseorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal 

dirinya sendiri. Siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang mampu dilakukan dan 

bagaimana kecepatan melakukan sesuatu. Pemahaman terhadap diri sendiri akan 

membantu penentuan dengan siapa dapat bekerjasama, pada bidang apa, berapa 

lama dan dalam kondisi yang bagaimana. Tingkat kerjasama subjek pada perilaku 

Mengenal Kemampuan Diri dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.21 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Mengenal Kemampuan Diri 

Kelompok Eksperimen setelah Permainan 
Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 27 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 27 ≤  X < 45 Baik 1 6,25 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 45 ≤  X Sangat Baik 15 93,75

Total 16 100 
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Berdasarkan tabel 4. 21 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama pada indikator Mengenal Kemampuan Diri sebagian besar berada 

dalam kategori baik. Dapat dilihat pada gambar diagram persentase tingkat 

kerjasama berikut ini: 

 

Gambar 4. 11 
Diagram Persentase Kerjasama pada Indikator Mengenal Kemampuan Diri Kelompok 

Eksperimen setelah Permainan 
2) Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Pada tahap ini adalah bagaimana kemampuan subjek dalam mengamati 

dan mengenali lingkungan tempat kerjasama akan terjadi sehingga dapat 

membantu seseorang menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan 

mengacu pada pemahaman potensi diri. Tingkat kerjasama subjek dalam 

mengamati dan mengenal lingkungan dapat dilihat dengan kategori sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.22 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Kelompok Eksperimen setelah Permainan 
Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 31 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 31 ≤   X < 53 Baik 12 75,00 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 53 ≤ X Sangat Baik 4 25,00 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 22 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator mengamati dan mengenal lingkungan berada dalam kategori 

baik. Akan tetapi subjek yang berada pada kategori sangat baik jumlahnya 

bertambah dari sebelum diberikan perlakuan yaitu ada satu subjek, setelah 

diberikan perlakuan bertambah menjadi empat subjek. Hal ini berarti subjek yang 

memiliki kemampuan untuk mengenal lingkingan semakin bertambah. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase tingkat kerjasama 

indikator mengamati dan mengenal lingkungan kelompok eksperimen berikut ini: 

 

Gambar 4. 12 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Kelompok Eksperimen setelah Permainan 
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3) Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri 

Perilaku yang dimaksud mencakup analisis pada poin 1 dan 2, ketertarikan 

untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu diikuti dengan upaya penyesuaian. Hal 

ini penting, mengingat manusia yang terlibat dalam kerjasama yang akan terjadi 

terdiri dari orang yang heterogen dalam hal kepribadian, kemampuan intelektual, 

dan akses terhadap sumberdaya. Tingkat kerjasama subjek dalam perilaku merasa 

tertarik dan mengadakan penyesuaian diri dapat dilihat dengan kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 4.23 
Distribusi Frekuensi Tingkat kerjasama Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan 

Penyesuaian Diri 
Kelompok Eksperimen setelah Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 7 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 7 ≤  X < 13 Baik 3 18,75

(μ +1,0 σ ) ≤  X 13 ≤  X Sangat Baik 13 81,25

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 23 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri berada 

dalam kategori sangat baik. Dengan demikian ada peningkatan antara sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan. Dengan demikian subjek yang memiliki kemampuan 

menyesuaikan diri semakin bertambah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram persentase tingkat kerjasama indikator merasa tertarik dan 

mengadakan penyesuaian diri kelompok eksperimen sesudah perlakuan berikut 

ini: 
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Gambar 4. 13 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian 

Diri Kelompok Eksperimen setelah Permainan 
 

4) Indikator  Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

Terbuka untuk memberi dan menerima adalah kemampuan menyesuaikan 

diri yang merupakan suatu langkah menuju keterbukaan sikap. Orang yang terlibat 

dalam suatu kerjasama harus mau dan mampu untuk saling memberi dan 

menerima. Keakuan diri harus dikikis, atau dikurangi sehingga proses keterbukaan 

dapat berlangsung. Tingkat kerjasama dengan indikator terbuka untuk saling 

memberi dan menerima dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.24 
Distribusi Frekuensi Tingkat kerjasama Indikator Terbuka untuk Saling Memberi dan 

Menerima 
Kelompok Eksperimen setelah Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 6 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 6 ≤  X < 10 Baik 0 0,00 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 10 ≤  X Sangat Baik 16 100,0 

Total 16 100 
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Berdasarkan tabel 4. 24 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator terbuka untuk saling memberi dan menerima berada dalam 

kategori sangat baik untuk semua subjek. Artinya ada peningkatan kemampuan 

subjek dalam sikap saling memberi dan menerima antara sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram 

persentase berikut ini: 

 

Gambar 4. 14 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

Kelompok Eksperimen setelah Permainan 
 
4.4.1.4 Deskripsi Kerjasama Posttest Kelompok Kontrol  

Data mengenai kerjasama anak TK diambil dengan menggunakan daftar cheklist 

kerjasama sebanyak 65 aitem dengan skor tertinggi 3 dan skor terendah 1. Tingkat 

kerjasama dapat dibuat kategorisasi untuk mendeskripsikan data hasil penelitian 

mengenai kerjasama anak TK. Tingkat kerjasama subjek yang termasuk pada kelompok 

eksperimen setelah diberikan perlakuan dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 
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Tabel 4. 25 
Distribusi Frekuensi Kerjasama Kelompok Kontrol setelah Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

                      X < (μ – 1,0 σ )             X < 72 Rendah 0 0 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ )    72 ≤ X < 120    Sedang 11 68,75 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 120 ≤ X Tinggi 5 31,25 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 25 di atas diperoleh informasi bahwa sebagian besar subjek 

memiliki kecenderungan kerjasama dalam kategori sedang. Hal ini berarti tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Pada dasarnya untuk 

kelompok kontrol tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

permainan. Berikut ini disajikan secara deskriptif tingkat kerjasama anak TK per 

indikator: 

1) Indikator Mengenal Kemampuan Diri 

Pada tahap ini seseorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal 

dirinya sendiri. Siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang mampu dilakukan dan 

bagaimana kecepatan melakukan sesuatu. Pemahaman terhadap diri sendiri akan 

membantu penentuan dengan siapa dapat bekerjasama, pada bidang apa, berapa 

lama dan dalam kondisi yang bagaimana. Tingkat kerjasama subjek pada perilaku 

Mengenal Kemampuan Diri dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 
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Tabel 4.26 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Mengenal Kemampuan Diri 

Kelompok Kontrol setelah Permainan 
Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 27 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 27 ≤  X < 45 Baik 12 75,00

(μ +1,0 σ ) ≤  X 45 ≤  X Sangat Baik 4 25,00

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 26 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama pada indikator Mengenal Kemampuan Diri sebagian besar berada 

dalam kategori sedang. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara 

sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok kontrol. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar diagram persentase tingkat kerjasama pada indikator 

Mengenal Kemampuan Diri kelompok kontrol berikut ini: 

 

Gambar 4.15 
Diagram Persentase Kerjasama pada Indikator Mengenal Kemampuan Diri Kelompok 

Kontrol setelah Permainan 
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2) Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Pada tahap ini adalah bagaimana kemampuan subjek dalam mengamati 

dan mengenali lingkungan tempat kerjasama akan terjadi sehingga dapat 

membantu seseorang menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan 

mengacu pada pemahaman potensi diri. Tingkat kerjasama subjek dalam 

mengamati dan mengenal lingkungan dapat dilihat dengan kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 4.27 
Distribusi Frekuensi Tingkat Kerjasama Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Kelompok Kontrol setelah Permainan 
Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 31 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 31 ≤   X < 53 Baik 12 75,00 

(μ +1,0 σ ) ≤  X 53 ≤ X Sangat Baik 4 25,00 

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 27 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator mengamati dan mengenal lingkungan berada dalam kategori 

sedang. Ada perbedaan antara jumla subjek kategori rendah sebelum dan sesudah 

perlakuan, akan tetapi perbedaan ini tidak signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar diagram persentase berikut ini: 
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Gambar 4. 16 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Mengamati dan Mengenal Lingkungan 

Kelompok Kontrol setelah Permainan 
 

3) Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri 

Perilaku yang dimaksud mencakup analisis pada poin 1 dan 2, ketertarikan 

untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu diikuti dengan upaya penyesuaian. Hal 

ini penting, mengingat manusia yang terlibat dalam kerjasama yang akan terjadi 

terdiri dari orang yang heterogen dalam hal kepribadian, kemampuan intelektual, 

dan akses terhadap sumberdaya. Tingkat kerjasama subjek dalam perilaku merasa 

tertarik dan mengadakan penyesuaian diri dapat dilihat dengan kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 4.28 
Distribusi Frekuensi Tingkat kerjasama Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan 

Penyesuaian Diri 
Kelompok Kontrol setelah Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 7 Kurang Baik 1 6,25 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 7 ≤  X < 13 Baik 10 62,50

(μ +1,0 σ ) ≤  X 13 ≤  X Sangat Baik 5 31,25

Total 16 100 
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Berdasarkan tabel 4. 28 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri berada 

dalam kategori sedang dan kategori tinggi. Tidak ada perbedaan antara sebelum 

dan sesudah perlakuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram 

persentase tingkat kerjasama indikator merasa tertarik dan mengadakan 

penyesuaian diri kelompok kontrol berikut ini: 

 

Gambar 4. 17 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian 

Diri Kelompok Kontrol setelah Permainan 
 

4) Indikator  Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

Terbuka untuk memberi dan menerima adalah kemampuan menyesuaikan 

diri yang merupakan suatu langkah menuju keterbukaan sikap. Orang yang terlibat 

dalam suatu kerjasama harus mau dan mampu untuk saling memberi dan 

menerima. Keakuan diri harus dikikis, atau dikurangi sehingga proses keterbukaan 

dapat berlangsung. Tingkat kerjasama dengan indikator terbuka untuk saling 

memberi dan menerima dapat dilihat dengan kategori sebagai berikut: 
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Tabel 4.29 
Distribusi Frekuensi Tingkat kerjasama Indikator Terbuka untuk Saling Memberi dan 

Menerima 
Kelompok Kontrol Setelah Permainan 

Interval Interval Kategori f % 

X < (μ – 1,0 σ ) X < 6 Kurang Baik 0 0,00 

(μ – 1,0 σ ) ≤ X < (μ + 1,0 σ ) 6 ≤  X < 10 Baik 8 50,00

(μ +1,0 σ ) ≤  X 10 ≤  X Sangat Baik 8 50,00

Total 16 100 

 

Berdasarkan tabel 4. 29 di atas diperoleh informasi bahwa tingkat 

kerjasama indikator terbuka untuk saling memberi dan menerima berada dalam 

kategori sedang dan kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar diagram persentase tingkat kerjasama indikator terbuka untuk saling 

memberi dan menerima kelompok kontrol berikut ini: 

 

Gambar 4. 18 
Diagram Persentase Kerjasama Indikator Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

Kelompok Kontrol setelah Permainan 
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Berikut ini disajikan tabel secara keseluruhan berupa persentase yang 

merupakan rangkuman dari data deskriptif tingkat kerjasama kelompok 

eksperimen dan kontrol sebelum dan sesudah diberikan permainan tradisional 

komboyan sebagai berikut: 

Tabel 4. 30 
Kategori Kerjasama Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

No. Kelompok Kerjasama & 
Indikator 

Kerjasama 

Kategori (%) 
Rendah Sedang Tinggi 

Pre Post Pre Post Pre Post 
1. 
 

Eksperimen Kerjasama 
a. Mengenal 

Kemampuan Diri 
b. Mengamati dan 

Mengenal 
Lingkungan 

c. Merasa Tertarik 
dan Mengadakan 
Penyesuaian Diri 

d. Terbuka untuk 
Saling Memberi 
dan Menerima 

0,00 
6,25 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 

0,00 

0,00 
0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 

0,00 

81,25 
56,25 

 
93,75 

 
 

50,00 
 
 

43,75 

12,50 
6,25 

 
75,00 

 
 

18,75 
 
 

0,00 

18,75 
37,50 

 
6,25 

 
 

50,00 
 
 

56,25 

87,50 
93,75 

 
25,00 

 
 

81,25 
 
 

100,0 

2. Kontrol Kerjasama 
a. Mengenal 

Kemampuan Diri 
b. Mengamati dan 

Mengenal 
Lingkungan 

c. Merasa Tertarik 
dan Mengadakan 
Penyesuaian Diri 

d. Terbuka untuk 
Saling Memberi 
dan Menerima 

0,00 
0,00 
 
0,00 

 
 

6,25 
 
 

0,00 

0,00 
0,00 
 
0,00 

 
 

6,25 
 
 

0,00 

75,00 
75,00 
 
93,75 

 
 

62,50 
 
 

0,50 

68,75 
75,00 
 
75,00 

 
 

62,50 
 
 

0,50 

25,00 
25,00 
 
6,25 

 
 

31,25 
 
 

0,50 

31,25 
25,00 
 
25,00 

 
 

31,25 
 
 

0,50 

 

4.5  Uji Hipotesis 

Hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini adalah ”Permainan tradisional 

komboyan efektif untuk meningkatkan kerjasama pada anak TK di RA Al Ikhlas Pende”. 

Subjek kelompok eksperimen berjumlah 16 maka pengujian hipotesis penelitian ini 
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menggunakan non parametrik Uji Wilcoxon Mann-Whitney Test. Oleh karena penelitian 

ini menggunakan non parametrik maka tidak menggunakan uji asumsi sehingga tidak ada 

uji linieritas maupun uji homogenitas. Berikut adalah tabel ringkasan uji hipotesis 

menggunakan tehnik statistik Uji Wilcoxon Mann-Whitney Test dengan bantuan SPSS 

versi 17.0 for windows sebagaimana terdapat di lampiran: 

Tabel 4. 31 
Ringkasan Uji Hipotesis 

No. Kelompok Z Signifikansi Kesimpulan 

1. Pre Eks dgn Pre Kon -0,264 0,809 Ho Diterima 

2. Post Eks dgn Post Kon -3,398 0,000 Ho ditolak 

3. Pre Eks dgn Post Eks -4,036 0,000 Ho ditolak 

4. Pre Kon dgn Post Kon -0,227 0,838 Ho diterima 

 
Berdasarkan tabel 4.33 di atas dapat diperoleh informasi bahwa hipotesis 

nihil (Ho) menggunakan acuan nilai alpha sebesar 0,05 dengan taraf signifikansi 5 

% pretest kelompok eksperimen dengan pretest kelompok kontrol diterima, ini 

menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat kerjasama sebelum dan sesudah 

perlakuan permainan tradisional komboyan. Ho posttest kelompok eksperimen 

dengan posttest kelompok kontrol ditolak menunjukkan bahwa ada perbedaan 

tingkat kerjasama antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sesudah 

permainan. Ho pretest kelompok eksperimen dengan posttest eksperimen ditolak 

dapat diartikan bahwa ada perbedaan tingkat kerjasama kelompok eksperimen 

antara sebelum dan sesudah diberikan permainan tradisional komboyan. Ho 

pretest kelompok kontrol dengan posttest kelompok kontrol diterima, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kerjasama kelompok kontrol 

sebelum maupun sesudah permainan. Maka dapat disimpulkan bahwa permainan 
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tradisional komboyan berpengaruh terhadap peningkatan kerjasama pada anak 

TK, dengan demikian Ha diterima.  

 

4.6  Pembahasan 

4.6.1 Pembahasan terhadap Hasil Analisis Data secara Deskriptif 
 

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa 

orang atau pihak dengan saling membantu dan dibutuhkan adanya komunikasi dan 

interaksi sosial satu sama lainnya sebagai satu tim untuk mencapai tujuan 

bersama. Kerjasama merupakan aspek dari perilaku sosial yang penting dimiliki 

seseorang sejak dini. Kerjasama di dalam lingkungan semakin berkurang, baik di 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sehingga hal ini penting untuk 

ditingkatkan. Kerjasama sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan 

untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Anak yang memiliki tingkat kerjasama 

yang tinggi akan mampu beradaptasi serta berinteraksi dengan orang lain.  

Pengukuran kerjasama anak di RA Al Ikhlas menggunakan observasi 

cheklist pada hasil uji coba instrumen dengan menggunakan 48 aitem yang valid 

dari 65 aitem yang ada, dan reliabilitas alpha diperoleh 0,955 yang berarti reliabel 

karena mendekati angka 1,00 sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpulan 

data dalam penelitian. Karakteristik dalam penelitian ini antara lain anak yang 

berumur 4-6 tahun, memiliki kapasitas intelektual rata-rata, mampu 

berkomunikasi secara verbal serta belum pernah mengenal permainan tradisional 

komboyan. Dari hasil analisis data penelitian menggambarkan bahwa secara 
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umum tingkat kerjasama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum 

diberikan perlakuan permainan tradisional komboyan berada pada kategori baik, 

yaitu 81,25% untuk kelompok eksperimen dan 75% untuk kelompok kontrol.  

Penelitian eksperimen mengenai kerjasama anak TK menggunakan empat 

indikator. Keempat indikator tersebut secara berturut-turut untuk pretest 

kelompok eksperimen pada kategori tinggi adalah sebagai berikut: Mengenal 

Kemampuan Diri (37,50%), Mengamati dan Mengenal Lingkungan (6,25%), 

Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri (50%), serta Terbuka untuk 

Saling Memberi dan Menerima (56,25%). Sedangkan untuk posttest kelompok 

eksperimen pada kategori tinggi adalah sebagai berikut: Mengenal Kemampuan 

Diri (93,75%), Mengamati dan Mengenal Lingkungan (25%), Merasa Tertarik dan 

Mengadakan Penyesuaian Diri (81,25%), serta Terbuka untuk Saling Memberi 

dan Menerima (100%). 

Untuk pretest kelompok kontrol pada kategori sangat baik adalah sebagai 

berikut: Mengenal Kemampuan Diri (25%), Mengamati dan Mengenal 

Lingkungan (6,25%), Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri 

(31,25%), serta Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima (50%). Sedangkan 

untuk posttest kelompok kontrol pada kategori sangat baik adalah sebagai berikut: 

Mengenal Kemampuan Diri (25%), Mengamati dan Mengenal Lingkungan (25%), 

Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri (31,25%), serta Terbuka 

untuk Saling Memberi dan Menerima (50%). 
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Dengan demikian ada peningkatan kerjasama secara signifikan untuk 

kelompok eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan. Sedangkan untuk 

kelompok kontrol tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. 

Hasil posttest kelompok eksperimen yang tertinggi adalah pada indikator  

terbuka untuk saling memberi dan menerima (100%). Hal ini berarti subjek yang 

merupakan siswa/siswi di RA Al Ikhlas memiliki rasa saling memberi dan 

menerima yang sangat baik. Terbuka untuk saling memberi dan menerima 

tercermin dalam kemampuan memberi dan menerima peraturan dalam kerjasama 

serta mampu menghormati hak-hak diri sendiri dan orang lain. Kemampuan 

memberi dan menerima peraturan dalam kerjasama misalnya subjek mau bermain 

dengan siapa saja sesuai pembagian kelompok dalam bermain, memakai alat-alat 

permainan secara benar, melaksanaka tugas kelompok (piket) dengan baik, 

mentaati kesepakatan kelompok.  Sedangkan kemampuan menghormati hak-hak 

diri sendiri dan orang lain misalnya subjek tidak merendahkan kemampuan orang 

lain, tidak menuntut keadilan dari anak lain, membela diri ketika disakiti, serta 

memperlakukan anak lain sebagai manusia bukan sebagai mainan. 

Hasil posttest kelompok eksperimen untuk indikator Mengenal 

Kemampuan Diri tercermin dalam kemampuan subjek mengenal dirinya, 

kemampuan subjek mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, subjek 

mengetahui dengan siapa dia dapat bekerjasama, serta mengetahui berapa lama 

serta dalam kondisi yang bagaimana dia dapat bekerjasama. Hasil penelitian untuk 

indikator ini adalah 93,75. Hal ini memberikan gambaran bahwa subjek yang 
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diberikan permainan tradisional komboyan memiliki kemampuan mengenal 

dirinya, kemampuan mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui 

dengan siapa dia dapat bekerjasama, serta mengetahui berapa lama serta dalam 

kondisi yang bagaimana dia dapat bekerjasama dengan sangat baik. Misalnya 

subjek mampu menceritakan namanya, keluarganya, tentang makanan 

kesukaannya serta kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Subjek 

mengetahui potensi dirinya misalnya subjek tidak lagi ditunggui oleh ibu atau 

pengasuhnya, dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain serta berani 

tampil di depan teman atau orang lain. 

Hasil posttest kelompok kerjasama untuk indikator mengamati dan 

mengenal lingkungan tercermin dalam kemampuan subjek mengenal 

lingkungannya, kemauan subjek untuk membantu teman yang membutuhkan, 

kemampuan subjek menentukan sikap dalam berperilaku, kepekaan, kemampuan 

berkomunikasi, serta kemampuan bekerjasama dalam kelompok. Hasil penelitian 

untuk indikator ini adalah 25%. Hal ini menggambarkan bahwa kategori subjek 

yang memiliki kemampuan mengenal lingkungannya, kemauan untuk membantu 

teman yang membutuhkan, kemampuan menentukan sikap dalam berperilaku, 

kepekaan, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan bekerjasama dalam 

kelompok masih perlu ditingkatkan. Akan tetapi hal ini meningkat dari 

kemampuan subjek sebelum diberikan perlakuan yaitu untuk kategori tinggi hanya 

6,25%. Hal ini berarti ada peningkatan kemampuan subjek dalam hal mengamati 

dan mengenal lingkungannya. Misalnya subjek mampu berangkat dan pulang 
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sekolah sendiri, menolong meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak 

membawa, subjek mampu menolak ketika diajak mengganggu teman yang lain. 

Sedangkan kemampuan subjek berkomunikasi misalnya subjek tidak takut 

menjalin hubungan dengan teman, tidak takut ketika bertemu dengan orang yang 

baru dikenal, serta memiliki banyak teman. 

Terakhir adalah hasil posttest kelompok eksperimen untuk indikator 

merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri yaitu 81,25%. Hal ini tercermin 

pada kemampuan subjek dalam menyesuaikan diri apabila bergabung dalam suatu 

kelompok. Misalnya subjek mampu menawarkan diri untuk ikut bermain bersama, 

subjek berinteraksi dan tidak canggung dalam bersikap, cepat membaur dan akrab 

dengan teman lain serta berpartisipasi aktif dalam kelompok. Dengan hasil diatas 

dapat digambarkan bahwa setelah diberikan permainan tradisional komboyan, 

kemampuan menyesuaikan diri subjek semakin meningkat.  

Pada keempat indikator diatas tidak serta merta ada pada diri subjek akan 

tetapi perlu upaya untuk mengembangkannya. Perlu penanganan kemampuan dan 

memberikan pembelajaran terhadap anak usia dini tentang kerjasama agar ketika 

dewasa kelak memperoleh keberhasilan dan berguna bagi orang lain.. Realita 

sekarang semakin sedikit orang yang peduli dengan beban orang lain, kita 

semakin mengarah pada sikap individualisme dan tidak peduli pada lingkungan 

sekitar. Sehingga patutlah kita mengantisipasinya dengan menanamkan sikap 

kerjasama sejak dini. Milton dalam Hurlock (1978; 25) menyatakan masa kanak-

kanak meramalkan masa dewasa sebagaimana pagi hari meramalkan hari yang 
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baru. Begitu pula untuk perilaku kerjasama diharapkan akan berlanjut hingga 

dewasa nanti. Erikson juga menerangkan bahwa apa yang akan dipelajari seorang 

anak tergantung pada orang tua/ guru memenuhi kebutuhan akan perhatian dan 

cinta kasih. Sekali ia belajar, sikap demikian akan mewarnai persepsi individu 

akan masyarakat dan suasana sepanjang hidup.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini sesuai 

dengan berbagai penelitian yang terdahulu dan hasil penelitian ini dapat lebih 

memperkaya pembahasan dan pengetahuan mengenai pengaruh permainan tradisional 

komboyan terhadap peningkatan kerjasama anak. Sehingga dapat menjadi alternatif untuk 

meningkatkan perilaku kerjasama anak TK. Walaupun hasil yang akan dicapai oleh 

subjek akan dipengaruhi banyak faktor, antara lain inteligensi, umur dan jenis kelamin 

karena inteligensi akan mempengaruhi kecepatan mengatur strategi permainan, umur dan 

jenis kelamin tentunya akan mempengaruhi pengalaman.  

Dengan diberikannya permainan tradisional komboyan diharapkan mampu 

membentuk serta mengembangkan perilaku kerjasama pada anak sejak dini dan 

bermanfaat bagi masa depannya kelak. 

 

4.7  Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen pengaruh permainan 

tradisional komboyan terhadap peningkatan kerjasama pada anak TK di RA Al 

Ikhlas Pende. Setiap penelitian mempunyai keterbatasan masing-masing. Begitu 

pula dengan penelitian ini. Dari keterbatasan tersebut, diharapkan bisa menjadi 
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bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain: 

1) Mengingat subjek dalam penelitian ini adalah anak usia dini maka perlu 

adanya pendekatan yang lebih dalam demi kelancaran pelaksanaan 

permainan. 

2) Keterbatasan pada pengisian checklist, khususnya dalam pengisian pretest 

dipercepat karena waktu yang kurang memungkinkan. Sehingga banyak 

mengandalkan penilaian guru yang mungkin melakukan penilaian secara 

subjektif. 

3) Persiapan yang lebih baik lagi dalam menyampaikan suatu informasi karena 

mengingat responden dalam penelitian ini adalah anak-anak, sehingga 

peneliti harus mampu beradaptasi dan masuk ke dunia anak-anak. Sehingga 

akan lebih cepat ketika mengkondisikannya. 

4) Lebih memperketat terhadap variabel kontrol agar hasil yang di dapat benar-

benar efek dari perlakuan yang kita berikan. 
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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan hasil olah data pada penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat diperoleh beberapa simpulan mengenai hasil penelitian ini, yaitu ada 

perbedaan tingkat kerjasama kelompok eksperimen sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan berupa permainan tradisional komboyan. 

Ada perbedaan tingkat kerjasama antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol sesudah diberikan perlakuan berupa permainan tradisional 

komboyan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan tradisional 

komboyan efektif untuk meningkatkan kerjasama pada anak TK. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan Hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan diatas maka 

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi peneliti sendiri,  

Penelitian lapangan ini bermanfaat sebagai pelengkap pengetahuan untuk 

lebih mengenal dan menggali manfaat dari permainan tradisional secara umum, 

dan khususnya permainan tradisional komboyan. Dan memberi manfaat satuan 

pendidikan anak usia dini, khususnya Raudhlatul Athfal. 

5.2.2 Bagi pendidik,  

Permainan tradisional komboyan dapat dijadikan alternatif untuk 

meningkatkan perilaku kerjasama pada anak. Karena dalam pelaksanaannya, 
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permainan tradisional komboyan tidak membutuhkan banyak alat dan biaya 

sehingga bisa menghemat pengeluaran untuk membeli alat permainan yang 

berbiaya lebih mahal akan tetapi memiliki fungsi yang hampir sama. Selain itu 

juga ikut melestarikan dan memelihara kebudayaan daerah sehingga anak cucu 

kita juga bisa mengenal dan memanfaatkannya. 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya, 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, peneliti selanjutnya dapat lebih 

memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada peningkatan kerjasama, 

misalnya dapat menggunakan metode eksperimen murni sehingga kontrol 

terhadap variabel lain lebih ketat, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar efek 

dari perlakuan, bukan dari variabel lain. 

Menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga akan memberikan 

gambaran yang lebih luas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama 

anak. Serta lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi anak usia dini (TK) agar 

lebih mudah dalam mengkondisikannya. 
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Lampiran 

INTISARI 
 

PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL KOMBOYAN TERHADAP 
PENINGKATAN KERJASAMA PADA ANAK TK DI RA AL IKHLAS 

PENDE KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES 
 

Rina Amalia 
Jurusan Psikologi, Universitas Negeri Semarang 

 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi kerjasama dan 
Pengaruh permainan tradisional komboyan dalam meningkatkan kerjasama anak 
TK. Subjek penelitian adalah 32 siswa/siswi RA Al Ikhlas yang diambil dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel berupa total sampling. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode eksperimen yaitu eksperimen kuasi (quasi 
eksperimental) dengan desain eksperimen ulang (Nonrandom pretest-posttest 
control group design). Sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol dengan jumlah anggota masing-masing 
kelompok enam belas subjek.  
 Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cheklist 
kerjasama dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,955 dan dari 65 aitem 
didapatkan 48 aitem yang valid. Analisis data menggunakan teknik uji non 
parametrik Wilcoxon Mann-Withney Test. Hasil analisis data yang diperoleh 
menerangkan bahwa ada perbedaan tingkat kerjasama yang signifikan pada 
kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberikan permainan tradisional 
komboyan sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perbedaan tingkat 
kerjasama. Deskripsi kerjasama yang sangat meningkat hingga 100% yaitu pada 
indikator terbuka untuk saling memberi dan menerima. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran bagi 
guru TK untuk senantiasa mengembangkan kemampuan kerjasama anak agar anak 
menjadi pribadi yang sosial dan bukan pribadi individual dengan menggunakan 
permainan tradisional, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih tepat dan 
menyeluruh dalam proses pengambilan data awal dan lebih memperketat variabel 
kontrol agar hasil yang didapat benar-benar merupakan efek dari perlakuan yang 
diberikan. 
 
Kata Kunci: Kerjasama, Permainan Tradisional 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang 

besar bagi perkembangan manusia, mulai dari bidang pendidikan, informatika, 

dan komunikasi. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi adalah televisi 

dan komputer. Salah satu akibat yang muncul adalah maraknya berbagai macam 

bentuk mainan (toys) dan permainan (games) yang berasal dari luar negeri, yang 

sangat terasa ketika berada di kota besar muncul banyak toko mainan skala besar 

yang menjual jenis mainan dari produk budaya asing, seperti Amerika Serikat, 

Jepang, dan Cina. Perkembangan bentuk-bentuk mainan dan permainan ini 

membawa perubahan dalam permainan pada anak-anak, yaitu anak-anak yang 

dahulunya bermain dengan menggunakan permainan kooperatif (cooperative 

play), sekarang lebih banyak menggunakan permainan soliter (soliter play). 

Permainan kooperatif diidentikan dengan permainan tradisional, sedangkan 

permainan soliter diidentikan dengan permainan video games. Perubahan-

perubahan ini menunjukkan adanya perubahan interbudaya, yang dapat 

mempengaruhi perkembangan ketrampilan sosial anak (Bloom, 1990: 1). 

Permainan soliter yang sedang digandrungi oleh anak-anak sekarang 

adalah video games dan play station. Pernyatan ini sesuai dengan pendapat 

Purwaka (2008) bahwa anak-anak sekarang lebih banyak bermain dengan 

permainan elektronik (video games dan play station). Selanjutnya DB kontributor 

Tabloid Mom & Kiddi (2008) menuliskan bahwa anak-anak usia SD dan SMP, 

rata-rata anak laki-laki menghabiskan waktu 13 jam per minggu untuk bermain 

video game, dan 5,5 jam per minggu pada anak perempuan. Hal ini diperkuat oleh 
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fenomena yang terungkap dalam tulisan-tulisan di rubrik konsultasi seperti yang 

ada di bawah ini : 

”Tidak cukup satu atau dua jam, Wahid dan Budi bisa bermain sampai 
berjam-jam sebelum mereka benar-benar bisa memecahkan rasa penasaran 
akan permainan itu. Mereka bermain sejak dari pulang sekolah”. (Lestari, 
2007). 
”Hampir setiap waktu aku ada di rumah temanku itu. Habis enak, sih, 
selain seru, aku bisa menjadi jagoan dan ngalahin penjahat. Juga kalau 
main PS nggak usah panas-panasan. Permainannya juga banyak sekali. 
Kalu sudah bosen, tinggal ganti aja CD-nya dengan permainan lain”. 
(Hendi, 11 tahun). 
 
Permainan soliter, seperti video games dan play station, memberikan 

keunggulan di pada aspek kecakapan visual dan spasial anak. Permaian tersebut 

juga mendorong fungsi perkembangan kognitif (DB dikutip Mom & Kiddi, 2008). 

Menurut Adelar (2008) video games dan play station memiliki segi positif, seperti 

belajar strategi, melatih ketrampilan tangan, serta koordinasi motorik mata dan 

tangan menjadi lebih terlatih.  Dengan kata lain, Adelar (2008) menunjukkan 

bahwa permainan soliter (video games dan play station) juga memiliki manfaat.  

Berbeda dengan DB dan Adelar, beberapa pihak memiliki pendapat bahwa 

video games dan play station berbahaya bagi anak-anak karena menghambat 

perkembangan ketrampilan sosial anak. Anak berhadapan dengan benda mati dan 

permainan tersebut tidak melibatkan terjadinya interaksi kreatif sehingga 

ketrampilan sosial anak kurang berkembang (Hidayati, 2008). Adelar (2008) juga 

memberikan penjelasan mengenai dampak negatif dari video games dan play 

station, seperti menumbuhkan sikap agresif pada anak. Simanjuntak dan Ndraha 

(2007: 222-228) menjelaskan bahwa permainan dalam video games dan play 

station akan menghilangkan rasa empati pada anak, karena anak-anak 
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menganggap hal yang biasa mengenai kekerasan atau pembunuhan. Sikap tersebut 

muncul karena bagi anak-anak, hal tersebut sesuatu yang biasa karena sering 

mereka lihat. Hasil penelitian Fidriati (2002) menemukan bahwa permainan video 

games dan play station akan mengurangi kuantitas hubungan sosial anak dengan 

teman Frekuensi bermain video games akan mempengaruhi kematangan sosial 

anak, yang tercermin dari ketrampilan sosial anak. 

Jenis mainan dan permainan soliter, seperti video games dan play station, 

menurut VacHealth (2007) membawa perubahan cara bermain pada anak-anak. 

Permainan anak-anak sekarang kurang menekankan pada ketrampilan motorik 

sehingga menimbulkan gangguan perkembangan psikososial, seperti gangguan 

dalam menjalin interaksi dengan orang lain dan ketidakefektifan dalam 

menggunakan koping. Selain itu, anak-anak sekarang 3,5 kali lebih banyak di 

depan televisi, komputer atau bermain video games dibandingkan melakukan 

permainan interaktif dengan teman sebaya atau olahraga. Kecenderungan ini 

membawa dampak anak-anak menjadi kurang aktif dan lebih terisolasi secara 

sosial, serta memberikan kesan bahwa dunia merupakan tempat yang tidak 

nyaman. Hasil penelitian Darwish, dkk (2001: 13) mengemukakan bahwa anak-

anak yang terlibat dalam permainan yang interaktif cenderung memiliki skor 

ketrampilan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang terlibat 

dalam permainan yang bersifat soliter. Barson (2002) dalam penelitiannya 

mengenai ”Play Impact on The Development of Social Skills of Peripheral 

Children” menemukan bahwa bermain akan mengembangkan ketrampilan praktis 

yang baru, gagasan-gagasan, kepercayaan diri, konsep diri positif, kemampuan 
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berbicara dan interaksi. Bermain mengembangkan komponen intelektual, sosial 

dan kepribadian. Permainan yang digunakan Barson dalam penelitiannya adalah 

permainan yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Ginsburg (2007: 184-

185) menjelaskan ada perubahan perilaku bermain pada anak. Anak-anak 

sekarang lebih banyak melakukan permainan yang cenderung bersifat soliter, 

seperti video games, dan  ini  memberikan dampak buruk pada kesehatan, 

kreativitas dan perkembangan. Anak-anak menjadi cenderung pasif dan 

mengembangkan perilaku kekerasan. 

Perubahan cara bermain anak-anak jaman sekarang yang khususnya 

disebabkan permainan video games dan play station membawa dampak terhadap 

bergesernya permainan tradisional. Suseno (1999) menyatakan bahwa permainan 

tradisional merupakan simbolisasi dari pengetahuan turun-menurun dan 

mempunyai bermacam-macam fungsi di baliknya. Menurut Wahyono (2002: 41-

44) karakteristik permainan tradisional adalah (1) unsur kesenangan, rekreasi, dan 

menciptakan suasana rileks; (2) unsur terapis; (3) bekerja sama dan berorganisasi; 

(4) bersosialisasi dan berempati, (5) kreativitas; (6) sikap kompetisi dan 

sportivitas; dan (7) persiapan dan ajang belajar menjadi orang dewasa. Yuwono 

(2008) menyebutkan bahwa permainan tradisional memberikan manfaat fisik bagi 

anak supaya lebih kuat, mengasah kemampuan bersosialisasi, bekerjasama, dan 

mentaati peraturan. Mendukung pendapat yang sudah ada, Sutarto (2007) seorang 

peneliti tradisi dari Universitas Negeri Jember menyatakan bahwa permainan 

tradisional (Indonesia) memiliki banyak keunggulan yang kurang dimiliki oleh 
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permainan modern, yaitu menekankan aspek rekreatif, kekeluargaan, gotong 

royong, dan toleransi. 

Peneliti mengacu dari manfaat dan dampak negatif dari masing-masing 

permainan, baik permainan video games dan play station maupun permainan 

tradisional, beranggapan bahwa bergesernya permainan tradisional dengan 

permainan video games dan play station perlu mendapatkan perhatian supaya 

orangtua lebih bijaksana mendorong anak-anaknya bersedia bermain dengan 

permainan tradisional. Pendapat peneliti diperkuat dengan hasil pengamatan 

peneliti terhadap perkembangan sosial anak-anak TK yang menunjukkan 

kemampuan kerjasama yang rendah, seperti anak-anak tersebut lebih banyak 

bermain sendirian, kurang bersedia berbagi dengan orang lain, dan ingin menang 

sendiri. Kemampuan kerjasama pada anak-anak menjadi hal yang penting karena 

kemampuan kerjasama ini menjadi salah satu dasar untuk berkembangnya 

ketrampilan sosial anak. Selain itu, melalui kerjasama anak-anak akan lebih 

mampu mengembangkan kemampuan sosialisasinya. Kemampuan sosialisasi yang 

baik pada masa kanak-kanak akan menjadi dasar bagi berkembangnya 

kemampuan sosialisasi pada masa dewasa nantinya.  

Pentingnya kemampuan kerjasama pada anak ditunjukkan dengan hasil 

penelitian Asyer bahwa anak-anak tidak populer secara signifikan lebih mungkin 

untuk melaporkan episode kesepian daripada anak-anak populer. Penelitian yang 

dilakukan oleh Waldrop dan Halyerson menyimpulkan bahwa sosiabilitas pada 

umur 2,5 tahun dapat meramalkan sosiabilitas pada umur 7,5 tahun, karena pola 

sikap dan perilaku sosial cenderung menetap maka akan lebih baik apabila 
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meletakan dasar yang baik sejak dini. Begitu pula dengan sikap bekerjasama. 

Kerjasama sangat penting bagi anak untuk bisa berinteraksi dengan temannya dan 

meminimalisasi sifat egosentris, anak belajar bersikap adil, menumbuhkan sikap 

saling berbagi, dan anak mengerti kemampuan dirinya. Anak-anak dengan 

kemampuan kerjasama yang baik pada saat dewasa nanti akan menjadi individu 

yang ramah, mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri, dan mudah bekerjasama 

dengan orang lain. Adanya beberapa kemampuan tersebut akan membuat individu 

lebih mampu menjalin relasi yang saling menguntungkan dengan orang lain, 

sehingga juga akan membuat individu lebih mudah sukses dibandingkan oleh 

individu yang tidak memiliki kemampuan kerjasama yang baik.  

Kemampuan kerjasama pada anak-anak merupakan hal yang dapat 

dipelajari, terutama melalui proses sosialisasi. Perkembangan kemampuan 

kerjasama pada anak semakin efektif apabila anak-anak diajari melalui pelibatan 

yang aktif dalam suatu kelompok yang dinamis. Proses pembelajaran yang aktif 

akan mendorong anak dapat belajar secara langsung mengenai cara-cara 

berperilaku sosial yang baik, seperti bekerjasama. Salah satu cara untuk 

mengembangkan kemampuan kerjasama anak yang melibatkan proses 

pembelajaran yang aktif adalah melalui cara bermain. 

Bermain adalah pemenuhan kebutuhan diri dengan kebebasan beraktivitas, 

didasari oleh motivasi intrinsik dan bukan karena penghargaan dari luar, luwes 

dalam pergantian peran, dan tidak literal. Pendidikan melalui pendekatan bermain 

akan mampu  mengembangkan aspek psikis dan fisik anak-anak, yang meliputi 

moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, 
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kemandirian dan seni. Selain itu, prinsip bermain mengandung makna yang 

menyenangkan, mengasikkan, tanpa ada paksaan dari luar diri anak, dan lebih 

mementingkan proses mengeksplorasi potensi diri daripada hasil akhir. 

Pendekatan bermain sebagai metode pembelajaran di TK/RA hendaknya 

disesuaikan dengan perkembangan usia dan kemampuan anak didik, yaitu secara 

berangsur-angsur dikembangkan dari bermain sambil belajar (unsur bermain lebih 

dominan) menjadi belajar seraya bermain (unsur belajar mulai dominan). Dengan 

demikian anak didik tidak merasa canggung menghadapi pendekatan 

pembelajaran pada jenjang pendidikan selanjutnya. 

Permainan komboyan merupakan permainan tradisional yang turun 

temurun sejak nenek moyang sampai sekarang dan berkembang luas di Propinsi 

Jawa Barat. Permainan ini menurut pengamatan peneliti menekankan pada aspek 

kerjasama, yaitu untuk dapat memenangkan permainan, anak-anak dalam satu 

kelompok harus bisa bekerjasama dengan baik supaya dapat kesempatan untuk 

menyusun kembali kepingan yang berserakan. Strategi yang digunakan anak-anak 

supaya efektif perlu didiskusikan supaya anggota yang lain dapat menjalankan 

perannya dengan baik. Proses pembagian peran dan pelaksanaan peran inilah yang 

sangat menuntut anak-anak untuk bisa bekerjasama. Selain itu keunggulan yang 

dapat diambil dari permainan tradisional komboyan adalah anak bisa berinteraksi 

dengan temannya, adanya persaingan, serta ada tidaknya ketergantungan antar 

teman. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa-siswi RA Al Ikhlas Pende 

diketahui beberapa siswa memiliki perilaku kerjasama yang cenderung rendah 
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seperti terlihat dalam sosialisasi dengan teman sebayanya yaitu 3 dari 12 siswa 

menunjukkan perilaku membatasi diri dalam bergaul atau mengisolasi diri, kurang 

kebersamaan dalam bermain, rata-rata murid lebih menyukai permainan 

perseorangan, murid lebih menyukai bermain bersama ibu mereka yang biasanya 

menunggui mereka sampai jam pulang, kalaupun mereka bermain bersama lebih 

banyak murid yang memilih bermain bersama teman sepermainannya di rumah 

atau teman satu bangkunya.ingin menang sendiri, suka berebut mainan, 

egosentris, pertengkaran, mengejek, perilaku sok kuasa dan melakukan perilaku 

agresif. Segi lain, beberapa siswanya juga ada yang memiliki kerjasama yang 

cukup baik yaitu suka membantu, berbagi, bermain bersama-sama, dan merawat 

permainan. Media permainan yang tersedia di RA Al Ikhlas adalah balok (tetapi 

tidak lengkap), puzzle sederhana, papan warna, papan geometri, dan media cetak 

berupa gambar benda-benda, dan berbagai bentuk huruf dan bilangan. Sedangkan 

yang berada di luar ruangan adalah papan jungkit sederhana, ayunan kursi, papan 

luncur, bola dunia untuk panjatan anak, dan titian. Akan tetapi media permainan 

yang terdapat di RA Al Ikhlas ini terbilang sangat minim. Kebanyakan permainan 

yang digunakan adalah permainan soliter. Perbedaan perilaku sosial pada siswa-

siswi di RA Al Ikhlas Pende menimbulkan pertanyaan faktor apa yang 

menyebabkan munculnya perbedaan tersebut. 

Berdasarkan urian di atas maka peneliti beranggapan bahwa permainan 

tradisional komboyan efektif untuk meningkatkan kerjasama pada anak. 

Permasalahannya, penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut belum relatif 

banyak dilakukan, khususnya di Indonesia. 
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Jenis Penelitian 

 Penelitian yang akan dilaksanakan termasuk dalam jenis penelitian kuasi 

eksperimen. Desain penelitian menggunakan desain eksperimen ulang 

(Nonrandom pretest-posttest control group design) yang mana dikenai dua kali 

pengukuran, yaitu sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Alat pengumpulan data  

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah checklist kerjasama 

yang terdiri dari 48 item. 

Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah semua siswa yang berada di RA Al 

Ikhlas Pende Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

Pembahasan dan Hasil 

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa 

orang atau pihak dengan saling membantu dan dibutuhkan adanya komunikasi dan 

interaksi sosial satu sama lainnya sebagai satu tim untuk mencapai tujuan 

bersama. Kerjasama merupakan aspek dari perilaku sosial yang penting dimiliki 

seseorang sejak dini. Kerjasama di dalam lingkungan semakin berkurang, baik di 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sehingga hal ini penting untuk 

ditingkatkan. Kerjasama sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan 

untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Anak yang memiliki tingkat kerjasama 

yang tinggi akan mampu beradaptasi serta berinteraksi dengan orang lain.  

Pengukuran kerjasama anak di RA Al Ikhlas menggunakan observasi 

cheklist pada hasil uji coba instrumen dengan menggunakan 48 aitem yang valid 
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dari 65 aitem yang ada, dan reliabilitas alpha diperoleh 0,955 yang berarti reliabel 

karena mendekati angka 1,00 sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpulan 

data dalam penelitian. Karakteristik dalam penelitian ini antara lain anak yang 

berumur 4-6 tahun, memiliki kapasitas intelektual rata-rata, mampu 

berkomunikasi secara verbal serta belum pernah mengenal permainan tradisional 

komboyan. Dari hasil analisis data penelitian menggambarkan bahwa secara 

umum tingkat kerjasama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum 

diberikan perlakuan permainan tradisional komboyan berada pada kategori baik, 

yaitu 81,25% untuk kelompok eksperimen dan 75% untuk kelompok kontrol.  

Penelitian eksperimen mengenai kerjasama anak TK menggunakan empat 

indikator. Keempat indikator tersebut secara berturut-turut untuk pretest 

kelompok eksperimen pada kategori tinggi adalah sebagai berikut: Bekerja sendiri 

(37,50%), Mengamati dan Mengenal Lingkungan (6,25%), Merasa Tertarik dan 

Mengadakan Penyesuaian Diri (50%), serta Terbuka untuk Saling Memberi dan 

Menerima (56,25%). Sedangkan untuk posttest kelompok eksperimen pada 

kategori tinggi adalah sebagai berikut: Bekerja sendiri (93,75%), Mengamati dan 

Mengenal Lingkungan (25%), Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri 

(81,25%), serta Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima (100%). 

Untuk pretest kelompok kontrol pada kategori sangat baik adalah sebagai 

berikut: Bekerja sendiri (25%), Mengamati dan Mengenal Lingkungan (6,25%), 

Merasa Tertarik dan Mengadakan Penyesuaian Diri (31,25%), serta Terbuka 

untuk Saling Memberi dan Menerima (50%). Sedangkan untuk posttest kelompok 

kontrol pada kategori sangat baik adalah sebagai berikut: Bekerja sendiri (25%), 
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Mengamati dan Mengenal Lingkungan (25%), Merasa Tertarik dan Mengadakan 

Penyesuaian Diri (31,25%), serta Terbuka untuk Saling Memberi dan Menerima 

(50%). 

Dengan demikian ada peningkatan kerjasama secara signifikan untuk 

kelompok eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan. Sedangkan untuk 

kelompok kontrol tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. 

Hasil posttest kelompok eksperimen yang tertinggi adalah pada indikator  

terbuka untuk saling memberi dan menerima (100%). Hal ini berarti subjek yang 

merupakan siswa/siswi di RA Al Ikhlas memiliki rasa saling memberi dan 

menerima yang sangat baik. Terbuka untuk saling memberi dan menerima 

tercermin dalam kemampuan memberi dan menerima peraturan dalam kerjasama 

serta mampu menghormati hak-hak diri sendiri dan orang lain. Kemampuan 

memberi dan menerima peraturan dalam kerjasama misalnya subjek mau bermain 

dengan siapa saja sesuai pembagian kelompok dalam bermain, memakai alat-alat 

permainan secara benar, melaksanaka tugas kelompok (piket) dengan baik, 

mentaati kesepakatan kelompok.  Sedangkan kemampuan menghormati hak-hak 

diri sendiri dan orang lain misalnya subjek tidak merendahkan kemampuan orang 

lain, tidak menuntut keadilan dari anak lain, membela diri ketika disakiti, serta 

memperlakukan anak lain sebagai manusia bukan sebagai mainan. 

Hasil posttest kelompok eksperimen untuk indikator bekerja sendiri 

tercermin dalam kemampuan subjek mengenal dirinya, kemampuan subjek 

mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, subjek mengetahui dengan siapa dia 

dapat bekerjasama, serta mengetahui berapa lama serta dalam kondisi yang 
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bagaimana dia dapat bekerjasama. Hasil penelitian untuk indikator ini adalah 

93,75. Hal ini memberikan gambaran bahwa subjek yang diberikan permainan 

tradisional komboyan memiliki kemampuan mengenal dirinya, kemampuan 

mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui dengan siapa dia dapat 

bekerjasama, serta mengetahui berapa lama serta dalam kondisi yang bagaimana 

dia dapat bekerjasama dengan sangat baik. Misalnya subjek mampu menceritakan 

namanya, keluarganya, tentang makanan kesukaannya serta kemampuan 

berkomunikasi dengan orang lain. Subjek mengetahui potensi dirinya misalnya 

subjek tidak lagi ditunggui oleh ibu atau pengasuhnya, dapat menyelesaikan tugas 

tanpa bantuan orang lain serta berani tampil di depan teman atau orang lain. 

Hasil posttest kelompok kerjasama untuk indikator mengamati dan 

mengenal lingkungan tercermin dalam kemampuan subjek mengenal 

lingkungannya, kemauan subjek untuk membantu teman yang membutuhkan, 

kemampuan subjek menentukan sikap dalam berperilaku, kepekaan, kemampuan 

berkomunikasi, serta kemampuan bekerjasama dalam kelompok. Hasil penelitian 

untuk indikator ini adalah 25%. Hal ini menggambarkan bahwa kategori subjek 

yang memiliki kemampuan mengenal lingkungannya, kemauan untuk membantu 

teman yang membutuhkan, kemampuan menentukan sikap dalam berperilaku, 

kepekaan, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan bekerjasama dalam 

kelompok masih perlu ditingkatkan. Akan tetapi hal ini meningkat dari 

kemampuan subjek sebelum diberikan perlakuan yaitu untuk kategori tinggi hanya 

6,25%. Hal ini berarti ada peningkatan kemampuan subjek dalam hal mengamati 

dan mengenal lingkungannya. Misalnya subjek mampu berangkat dan pulang 
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sekolah sendiri, menolong meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak 

membawa, subjek mampu menolak ketika diajak mengganggu teman yang lain. 

Sedangkan kemampuan subjek berkomunikasi misalnya subjek tidak takut 

menjalin hubungan dengan teman, tidak takut ketika bertemu dengan orang yang 

baru dikenal, serta memiliki banyak teman. 

Terakhir adalah hasil posttest kelompok eksperimen untuk indikator 

merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri yaitu 81,25%. Hal ini tercermin 

pada kemampuan subjek dalam menyesuaikan diri apabila bergabung dalam suatu 

kelompok. Misalnya subjek mampu menawarkan diri untuk ikut bermain bersama, 

subjek berinteraksi dan tidak canggung dalam bersikap, cepat membaur dan akrab 

dengan teman lain serta berpartisipasi aktif dalam kelompok. Dengan hasil diatas 

dapat digambarkan bahwa setelah diberikan permainan tradisional komboyan, 

kemampuan menyesuaikan diri subjek semakin meningkat.  

Pada keempat indikator diatas tidak serta merta ada pada diri subjek akan 

tetapi perlu upaya untuk mengembangkannya. Perlu penanganan kemampuan dan 

memberikan pembelajaran terhadap anak usia dini tentang kerjasama agar ketika 

dewasa kelak memperoleh keberhasilan dan berguna bagi orang lain.. Realita 

sekarang semakin sedikit orang yang peduli dengan beban orang lain, kita 

semakin mengarah pada sikap individualisme dan tidak peduli pada lingkungan 

sekitar. Sehingga patutlah kita mengantisipasinya dengan menanamkan sikap 

kerjasama sejak dini. Milton dalam Hurlock (1978; 25) menyatakan masa kanak-

kanak meramalkan masa dewasa sebagaimana pagi hari meramalkan hari yang 

baru. Begitu pula untuk perilaku kerjasama diharapkan akan berlanjut hingga 
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dewasa nanti. Erikson juga menerangkan bahwa apa yang akan dipelajari seorang 

anak tergantung pada orang tua/ guru memenuhi kebutuhan akan perhatian dan 

cinta kasih. Sekali ia belajar, sikap demikian akan mewarnai persepsi individu 

akan masyarakat dan suasana sepanjang hidup.  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini 

sesuai dengan berbagai penelitian yang terdahulu dan hasil penelitian ini dapat 

lebih memperkaya pembahasan dan pengetahuan mengenai pengaruh permainan 

tradisional komboyan terhadap peningkatan kerjasama anak. Sehingga dapat 

menjadi alternatif untuk meningkatkan perilaku kerjasama anak TK. Walaupun 

hasil yang akan dicapai oleh subjek akan dipengaruhi banyak faktor, antara lain 

inteligensi, umur dan jenis kelamin karena inteligensi akan mempengaruhi 

kecepatan mengatur strategi permainan, umur dan jenis kelamin tentunya akan 

mempengaruhi pengalaman.  

Dengan diberikannya permainan tradisional komboyan diharapkan mampu 

membentuk serta mengembangkan perilaku kerjasama pada anak sejak dini dan 

bermanfaat bagi masa depannya kelak. 

Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen pengaruh permainan 

tradisional komboyan terhadap peningkatan kerjasama pada anak TK di RA Al 

Ikhlas Pende. Setiap penelitian mempunyai keterbatasan masing-masing. Begitu 

pula dengan penelitian ini. Dari keterbatasan tersebut, diharapkan bisa menjadi 

bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain: 
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5) Mengingat subjek dalam penelitian ini adalah anak usia dini maka perlu 

adanya pendekatan yang lebih dalam demi kelancaran pelaksanaan 

permainan. 

6) Keterbatasan pada pengisian checklist, khususnya dalam pengisian pretest 

dipercepat karena waktu yang kurang memungkinkan. Sehingga banyak 

mengandalkan penilaian guru yang mungkin melakukan penilaian secara 

subjektif. 

7) Persiapan yang lebih baik lagi dalam menyampaikan suatu informasi karena 

mengingat responden dalam penelitian ini adalah anak-anak, sehingga 

peneliti harus mampu beradaptasi dan masuk ke dunia anak-anak. Sehingga 

akan lebih cepat ketika mengkondisikannya. 

8) Lebih memperketat terhadap variabel kontrol agar hasil yang di dapat benar-

benar efek dari perlakuan yang kita berikan. 
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