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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

1. Profil Sekolah 

Sekolah Dasar dalam penelitian ini merupakan sebuah sekolah swasta 

yang terletak di Kota Semarang. Sekolah ini berdiri pada tahun 1951. 

Sekolah swasta yang pernah mendapat predikat berstandar nasional ini 

memiliki visi sekolah yaitu menjadi lembaga pendidikan terbaik untuk 

membentuk manusia yang memiliki tinggi iman, ilmu dan moral. Visi 

tersebut hendak dicapai melalui misi antara lain: 

1. Melaksanakan Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan 

Undang–Undang Pendidikan Nasional 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan kerohanian civitas 

akademika sesuai nilai – nilai agama 

3. Mengembangkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

4. Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas dan 

menyenangkan  

5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang terbaik 

dalam mendukung proses pembelajaran\ 

6. Menumbuh kembangkan peran serta  berbagai sumber daya 

stakeholder 

7. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan sekolah seazas 
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Fasilitas sarana prasarana yang ada di sekolah ini antara lain, satu 

gedung bangunan baru berlantai tiga yang difungsikan sebagai ruang-

ruang kelas dan satu gedung bangunan lama berlantai dua, serta ruang 

publik berupa : aula, lapangan, kantin, perpustakaan, dan toilet. 

Pada perkembangan terakhir, Sekolah Dasar ini memiliki  siswa 

sejumlah 192 anak mulai dari kelas I hingga VI. Kelas I dan kelas V memilki 

masing-masing satu rombongan belajar sedangkan kelas II, III, IV, dan VI 

masing-masing memiliki dua rombongan belajar. Rata-rata jumlah murid 

per rombongan belajar yaitu dua puluh anak. Guru yang mengajar di 

sekolah ini sejumlah dua puluh orang terdiri dari sepuluh orang guru kelas 

dan sepuluh orang guru bidang studi atau pengajar kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Dalam tiga tahun terakhir jumlah siswa dalam proses penerimaan 

siswa baru di kelas I cenderung bervariasi. Pada tahun pelajaran 2014/2015 

sekolah menerima siswa  kelas I sejumlah 33 siswa kemudian pada tahun 

pelajaran 2105/2016 sekolah menerima sejumlah 40 anak. Tahun pelajaran 

berikutnya yaitu tahun pelajaran 2016/2017 sekolah menerima siswa 

sejumlah 26 siswa. 

 
2. Observasi Perilaku Agresif 

Proses penerimaan siswa baru di sekolah ini dilakukan tanpa tes 

melainkan dengan wawancara dengan orang tua secara personal oleh 

pimpinan sekolah tersebut. Hampir sebagian besar siswa baru di kelas I 

berasal dari TK di area atau kampus yang sama atau sering disebut siswa 
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TK dalam. Setiap tahunnya minimal 90 persen siswa TK dalam masuk ke 

sekolah ini, sisanya melanjutkan ke sekolah di luar kota dengan alasan 

orang tua yang berpindah pekerjaan. 

Dalam wawancara penerimaan siswa baru dari tahun ke tahun 

biasanya terdapat penyampaian harapan-harapan orang tua 

menyekolahkan anak-anaknya seperti kemampuan akademis yang lebih, 

kemampuan bersosialisasi dengan baik, dan kemampuan- kemampuan lain 

tentang perkembangan anak. Pihak sekolah menerima penyampaian 

harapan tersebut dengan baik sebagai saran yang dapat lebih memotivasi 

seluruh warga sekolah.  

Namun pada saat proses wawancara penerimaan siswa baru di tahun 

ajaran 2015/2016, pihak sekolah tidak hanya menerima penyampaian 

harapan tentang anak dari orang tua melainkan mendapat kritikan yang 

mengarah ke ancaman orang tua akan menarik kembali anaknya apabila 

peristiwa perilaku-perilaku agresif siswa-siswa angkatan tersebut selama di 

TK berulang di SD.  

Pihak sekolah menjadi sedikit was-was terhadap penyampaian 

beberapa orang tua tersebut dan berusaha mengambil langkah preventif 

dengan menyiapkan tenaga pengajar yang lebih tegas, disiplin dan lebih 

peduli terhadap siswa-siswa tersebut.  

Selama siswa-siswa tersebut berada di kelas I, beberapa kali sekolah 

menghadapi permasalahan dengan perilaku agresif siswa-siswa tersebut; 

seperti memukul, mendorong, menendang, dan bertengkar mulut; yang 

berakibat munculnya kembali keluhan-keluhan dari beberapa orang tua. 
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Peneliti mengetahui keluhan-keluhan orang tua tersebut baik dari orang tua 

siswa maupun pihak sekolah sehingga ingin mengetahui lebih jauh tentang 

perilaku agresif yang muncul pada siswa-siswa tersebut. Pada saat 

penelitian ini akan dilaksanakan siswa-siswa tersebut duduk di kelas II yang 

terbagi menjadi 2 rombongan belajar yaitu kelas IIA dan kelas IIB.  

Setelah mengetahui beberapa permasalahn yang dihadapi guru 

maupun pihak sekolah, peneliti mencoba melakukan observasi sederhana 

yaitu pengamatan terhadap beberapa siswa berperilaku agresif pada saat 

berinteraksi dengan teman-temannya. Peneliti menemukan beberapa 

bentuk perilaku agresif yang dilakukan anak-anak seperti mendorong, 

menendang, dan mengejek. 

Selain melakukan observasi juga dilakukan wawancara terhadap guru 

kelas sehingga didapati catatan-catatan kasus atau kejadian-kejadian yang 

dilakukan oleh anak-anak di lingkungan sekolah.  

 
3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II sejumlah sepuluh anak yang 

terdiri dari delapan siswa putra dan dua siswa putri di kelas yang sama.  

Sepuluh siswa sebagai subjek penelitian dipilih berdasarkan 

wawancara dengan guru kelas yang mengampu di kelas tersebut, dan 

beberapa kejadian di buku catatan kasus siswa di kelas tentang perilaku 

agresif yang sering mereka lakukan di sekolah yang sesuai dengan kriteria 

bentuk dan aspek agresivitas. 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Administratif 

Persiapan administratif meliputi proses perijinan pelaksanaan 

penelitian dari pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan perijinan untuk 

melakukan penelitian di SD swasta ini diawali dari surat ijin penelitian dari 

Ketua Program Pasca Sarjana Magister Psikologi dengan nomor surat 

502/A.7.04/MP//2017 kemudian peneliti mendapatkan surat ijin penelitian 

dari sekolah tersebut dengan nomor surat KS.62/K1/1/IV/2017.  

Setelah mendapatkan ijin penelitian, peneliti mulai melaksanakan 

penelitian dan pengambilan data di sekolah tersebut. 

 
2. Persiapan Alat Ukur 

a. Penyusunan Check-List 

Check-list disusun berdasarkan definisi operasional perilaku agresif, 

yang terdiri dari dua macam perilaku yaitu: 

1).  Perilaku agresif fisik, yang terdiri dari perilaku memukul, menggigit, 

menendang, melempar benda, mendorong dan meludah.  

2).  Perilaku agresif verbal, yang terdiri dari perilaku mengejek, 

mengganggu, berkata-kata kotor, suka memerintah, merendahkan, 

bertengkar, dan mengancam. 

b.  Uji Validitas Isi 

Uji validitas isi dilakukan melalui penyusunan aitem-aitem pada 

checklist berdasarkan teori perilaku agresif pada anak yang dikemukakan 

oleh Schaefer dan Millman (1981, h. 236) bahwa perilaku agresif 
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merupakan perilaku yang menyebabkan luka baik secara psikis maupun 

fisik untuk mendominasi teman-temannya melalui kekerasan fisik seperti 

memukul, menggigit, menendang, melemparkan benda, mendorong, dan 

meludah juga melalui kekerasan secara verbal berupa mengejek, 

menghina, mengancam, dan bertengkar.  

c. Reliabilitas Rater 

1).  Briefing Antar Rater  

Rater pada penelitian ini terdiri dari tiga orang, guru wali kelas IIA, guru 

mata pelajaran komputer, dan guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Ketiga 

rater dipandang mampu mengamati dan mencatat perilaku subjek 

penelitian karena ketiga orang guru tersebut dikenal teliti dan detail. Selain 

itu, ketiganya sudah mengenal keseluruhan siswa subjek penelitian. 

Ketiga rater mendapat briefing pada tanggal 26 April 2017 tentang 

pelaksanaan penelitian dan cara-cara pengambilan data sehingga 

menghindari kesalahan pengamatan dan pengambilan data pada subjek 

penelitian di lapangan. 

2).   Uji Reliabilitas Rater 

Uji reliabilitas rater dilakukan menggunakan uji korelasi antar rater 

yaitu menggunakan program Statistical Packages For Social Science 

(SPSS) versi 23. Tabel uji korelasi menunjukkan bahwa korelasi antara 

ketiga rater pada saat pengamatan berada dalam kategori signifikan 

dengan taraf signifikasi 0,01. Hasil korelasi antar rater 1 dan rater 2 

menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,762. Hasil korelasi antar rater 1 
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dan 3 menunjukkan angka signifikansi 0,833, sedangkan hasil korelasi 

antar rater 2 dan 3 menunjukkan angka signifikansi 0,812.  

 
Tabel 2.  
Uji Reliabilitas Antar Rater 

 

 Rater1 Rater2 Rater3 

Rater1 Pearson Correlation 1 .762** .833** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 
30 30 30 

Rater2 Pearson Correlation .762** 1 .812** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 
30 30 30 

Rater3 Pearson Correlation .833** .812** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 

30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 

Berdasarkan tabel data hasil uji korelasi, ketiga rater memiliki korelasi 

yang cukup signifikan sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan 

rata-rata dari skor ketiga rater dalam penelitian ini. 

 
3. Pelaksanaan Eksperimen 

a. Pengamatan Perilaku Sebelum  Perlakuan 

Pengamatan perilaku sebelum perlakuan oleh para rater dilaksanakan 

di lingkungan sekolah khususnya kelas dimana subjek berada. 

Pengamatan perilaku dilaksanakan sesuai ketentuan pada: 
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- Selasa, 26 April 2017 pukul 08.45 s.d. 10.10 

- Rabu, 27 April 2017 pukul 08.45 s.d. 10.10 

- Kamis, 28 April 2017 pukul 08.45 s.d. 10.10 

 
b.   Pelaksanaan Pemberian Permainan Tradisional Gobag Sodor  

Pemberian permainan tradisional gobag sodor pada subjek penelitian 

dilakukan sebanyak empat kali dipandu oleh guru mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.  

Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SD 

tersebut sangat berkompeten dalam bidang mengajarnya dan mengenal 

siswa-siswanya termasuk siswa pada subjek penelitian. 

Pemberian perlakuan bermaian permainan tradisional dilaksanakan di 

lapangan sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagai berikut: 

- Pada hari Selasa, 2 Mei 2017 pukul 07.35 s.d. 08.45 (70 menit),  

- Pada hari Rabu, 3 Mei 2017 pukul 07.35 s.d. 08.45 (70 menit), 

- Pada hari Kamis, 4 Mei 2017 pukul 07.35 s.d. 08.45 (70 menit), 

- Pada hari Jumat, 5 Mei 2017 pukul 07.35 s.d. 08.45 (70 menit) 

 
c.  Pengamatan Perilaku Sesudah  Perlakuan 

Pengamatan perilaku sesudah perlakuan dilaksanakan serupa 

dengan pengamtan sebelum perlakuan. Adapun pengamatan ini 

dilaksanakan pada: 

- Senin, 8 Mei 2017 pukul 08.45 s.d. 10.10 

- Selasa, 9 Mei 2017 pukul 08.45 s.d. 10.10 

- Rabu, 10 Mei 2017 pukul 08.45 s.d. 10.10 
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4. Analisis Data 

Untuk menganalisa data peneltian ini, digunakan teknik ANAVA Satu 

Jalur Amatan Ulang.  Teknik ANAVA Satu Jalur Amatan Ulang merupakan 

teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan kelompok-

kelompok data yang berasal dari sekelompok subjek yang sama dari satu 

variabel bebas (Winarsunu, 2010, h. 130), 

Pada ANAVA amatan ulang, peneliti membuat suatu perlakuan pada 

subjek dan akibat dari kondisi eksperimen tersebut akan diukur atau diamati 

secara berulang-ulang. Pada setiap kali melakukan pengamatan peneliti 

mengukur skor variabel terikat pada setiap subjek. Banyaknya kelompok 

skor pada variabel terikat sama dengan banyaknya kali pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat. Perbedaan-perbedaan antara skor hasil 

beberapa kali amatan itulah yang diuji signifikansinya. 

 

  




