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 BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Data yang telah diperoleh melalui penelitian, selanjutnya dianalisis 

secara statistik untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan teknik Anava satu jalur amatan ulang. 

 
A. HASIL PENELITIAN 

Analisis data untuk pengujian hipotesis dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan program Statistical Packages For Social Science (SPSS) versi 

23. Analisis hipotesis menggunakan Teknik Anova untuk mengetahui 

perbedaan kelompok-kelompok data dari enam amatan yang dilakukan pada 

eksperimen ini.  Amatan sebelum perlakuan dilakukan sebanyak tiga kali, 

demikian juga sesudah perlakuan dilakukan amatan sebanyak tiga kali. 

Melalui perhitungan menggunakan Teknik Anova didapatkan hasil seperti 

tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.  
Uji Anova 

 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 50.728 5 10.146 7.739 .000 

Within Groups 70.789 54 1.311   

Total 

121.517 59    
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Berdasarkan pada tabel Anova didapatkan nilai F sebesar 7,739 

dengan nilai p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan secara 

signifikan antar keenam amatan. 

Rincian hasil uji analisis yang memperlihatkan bahwa setiap amatan 

terdapat perbedaan dengan nilai signifikansi < 0,05, kecuali pada amatan 1 

ke 2, amatan 1 ke 3, amatan 2 ke 3, amatan 4 ke 5, amatan 4 ke 6, dan 

amatan 5 ke 6 dapat dilihat melalui hasil uji Multiple Comparisons LSD 

seperti terdapat pada lampiran 4.  

Melalui uji Multiple Comparisons LSD juga terlihat perbedaan yang 

lebih rinci mengenai amatan 1,2, dan 3 sebagai amatan sebelum perlakuan 

yang memiliki nilai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 

amatan 4, 5, dan 6 sebagai amatan sesudah perlakuan. 

Grafik yang dapat memperlihatkan perbedaan nilai rerata perilaku 

agresif sebelum maupun sesudah perlakuan tersebut ditunjukkan sebagai 

berikut: 

  

Gambar 3. Grafik Nilai Rerata Amatan. 
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Melalui grafik tersebut dapat terlihat bahwa nilai rerata perilaku 

agresif siswa pada tiap-tiap amatan sebelum perlakuan, yaitu amatan 1, 2, 

dan 3, lebih tinggi dibanding nilai rerata perilaku agresif siswa tiap-tiap 

amatan setelah perlakuan, yaitu amatan 4, 5, dan 6. 

Melalui hasil uji analisis di atas juga dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan secara signifikan nilai rerata agresivitas siswa SD sebelum 

diberi perlakuan permainan Gobag Sodor yaitu pada amatan 1, 2 dan 3 

dibandingkan dengan nilai rerata agresivitas sesudah diberi perlakuan 

bermain permainan Gobag Sodor yaitu pada amatan 4, 5, dan 6.  

Hasil-hasil analisis terhadap amatan perilaku sebelum dan sesudah 

perlakuan tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima 

karena terdapat penurunan perilaku agresif  dari sebelum siswa SD bermain 

permainan Gobag Sodor dibanding sesudah bermain Gobag Sodor. 

 
B. PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan adanya 

perbedaan perilaku agresif siswa kelas II SD sebelum dan sesudah 

pemberian perlakuan bermain permainan tradisional Gobag Sodor. Setelah 

siswa kelas II SD tersebut mendapatkan perlakuan bermain Gobag Sodor, 

perilaku agresif menurun. Hipotesis penelitian diterima menunjukkan bahwa 

bermain permainan tradisional Gobag Sodor dapat dijadikan sebagai 

metode dalam mengurangi perilaku agresif siswa SD. 

Mulyani (2016:165) menyampaikan bahwa permainan tradisional 

Gobag Sodor termasuk dalam permainan kelompok yang membutuhkan 
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kekompakan dan kerjasama, sedangkan sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Schoenherr (2016) mengungkapkan bahwa permainan kerjasama 

(cooperative play)  yang dilakukan di luar ruangan mampu mengurangi 

perilaku agresif siswa.  

Ekarini (2014) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa 

permainan tradisional Gobag Sodor dimainkan secara berkelompok dapat 

melatih kepekaan sosial anak dan membangkitkan rasa saling 

membutuhkan antar anak sehingga anak tumbuh dengan sikap saling 

menghargai. Penelitian-penelitian tersebut di atas memberikan dukungan 

bahwa bermain permainan tradisional Gobag Sodor dapat digunakan 

sebagai metode untuk mengubah perilaku anak-anak khususnya dalam 

penelitian ini yaitu perilaku agresif siswa SD.    

Bermain menurut Catron dan Allen (dalam Musfiroh, 2008, hal 10-

13) bermanfaat bagi perkembangan sosio emosional yaitu untuk 

menguasai konflik dan perasaan mereka secara positif serta menjadi 

sebuah alat terapeutik (penyembuh) dalam kehidupan anak-anak. Setelah 

bermain permainan tradisional Gobag Sodor, siswa SD kelas II tersebut 

dapat mengenali makna sosialisasi dengan temannya dan menjalin 

kerjasama dalam kelompok bermainnya.  

Teman dalam kelompok bermain yang keseharian mereka dapat 

saling berperilaku agresif memiliki semangat untuk bergembira dalam 

bermain bersama. Ketegangan dan kelebihan energi yang biasanya muncul 

dalam bentuk perilaku agresif pada saat mereka bersama di sekolah 
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teralihkan melalui kegembiraan bersama dalam bermain permainan 

tradisional Gobag Sodor sesuai tujuan bermain mereka. 

Hal ini terbukti dari perolehan data pada masing-masing subjek yang 

menunjukkan adanya perbedaan skor nilai rerata perilaku agresif siswa SD 

sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Pada saat subjek belum 

mendapat perlakuan bermain memperlihatkan skor perilaku agresif yang 

cukup tinggi. Namun setelah subjek memperoleh perlakuan bermain 

permainan tradisional Gobag Sodor dan diadakan tiga kali amatan, skor 

perilaku agresif subjek berkurang.  

Hipotesis penelitian yang diterima dalam penelitian ini, yaitu terjadi 

penurunan perilaku agresif siswa SD setelah bermain Gobag Sodor, 

mendukung beberapa hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa permainan 

tradisional Gobag Sodor merupakan satu dari sekian banyak permainan 

tradisional dari daerah Jawa Tengah dimainkan di luar ruangan dan 

melibatkan banyak gerakan fisik sehingga dapat mengalihkan energi dan 

mengurangi ketegangan tubuhnya atau katarsis para pemainnya. 

Permainan tradisional Gobag Sodor juga memiliki nilai kerjasama yang 

dapat menumbuhkan rasa kebersamaan pemain di dalam kelompoknya 

serta kegembiraan bagi para pemainnya (Wahyuni, 2009; Ekarini, 2014). 

Kelebihan lain dari penelitian ini adalah penerapan bermain 

permainan tradisional Gobag Sodor selain dapat membantu perkembangan 

sosio-emosi anak terkhusus melatih keterampilan atau penyesuaian sosial 

anak. Melalui bermain permainan tradisional gobag sodor dapat juga 

bermanfaat untuk sarana melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia 
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khususnya bermain permainan tradisional yang sudah mulai bergeser 

bahkan hilang akibat penggunaan perangkat-perangkat bermain 

berteknologi tinggi atau yang dikenal sebagai gawai.  

Meskipun peneliti telah menggunakan teori dan metodologi yang 

benar, akan tetapi ternyata ada keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian 

ini yaitu peneliti tidak mengontrol secara cermat apakah terdapat faktor lain 

yang dapat mengurangi perilaku agresif siswa SD sehingga masih 

dimungkinkan adanya variabel asing yang dapat mengganggu proses 

penelitian misalnya pelaksanaan kesepakatan pemberian hukuman antara 

guru dan siswa yang berperilaku agresif.  

Kelemahan yang lain yang terdapat dalam penelitian ini yaitu peneliti 

tidak melakukan survei secara rinci dan memastikan jenis-jenis perilaku 

agresif yang dilakukan sepuluh siswa kelas II SD tersebut sebelum 

melaksanakan penelitian, baik wawancara maupun pemberian 

perlakuannya. 

Selain itu peneliti tidak melakukan follow up berupa pengamatan lagi 

selang beberapa bulan setelah amatan yang terakhir karena keterbatasan 

waktu. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diketahui berapa lama pengaruh 

jangka panjang dari kegiatan bermain permainan tradisional Gobag Sodor 

bagi penurunan perilaku agresif siswa SD. 

  




