
 

 

BAB IV  

LAPORAN PENELITIAN  

  

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Orientasi kancah penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu, dan ditulis 

bertujuan untuk menggambarkan lokasi penelitian serta karakteristik subjek 

yang sesuai dengan tema penelitian. Kancah dalam penelitian ini adalah 

Sekolah Dasar Pius Tegal, yang beralamat di Jalan Kapten Ismail No.120 Kota 

Tegal. Subjeknya adalah siswa kelas 3 SD yang berusia 8 tahun.  

Selanjutnya, akan diberikan gambaran atau informasi mengenai SD Pius 

Kota Tegal. Visi dari SD Pius Tegal adalah “Unggul Dalam Hidup Beriman 

Dan Berprestasi, Berbudaya Kasih Serta Cinta Lingkungan”.  

VISI ini tidak hanyalah sebuah tulisan dan kata-kata yang tertera dalam 

SD Pius Tegal ini, namun mengandung sebuah makna dan arti yang sangat 

bermakna di dalamnya. Keterangan dari VISI ini adalah :  

1. Unggul dalam Hidup Beriman: Meningkatkan iman, taqwa dan bijaksana  

menjadi dasar pengembangan spiritual dan kepribadian.   

2. Berprestasi : Memiliki keunggulan dalam berprestasi akademik   dan non 

akademik.  

3. Berbudaya kasih: Nilai-nilai yang dihayati dan diperjungkan menjadi 

pembiasaan bagi seluruh warga sekolah. (kasih, rendah hati, menghargai, 

sopan memaafkan , lembut hati, jujur, suka cita, dan damai sejahtera.   
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4. Cinta Lingkungan : Nilai yang ditanamkan adalah Mencintai, Peduli, 

Merawat Tanaman dan Menciptakan Lingkungan yang bersih ,Nyaman  

serta Kondusif.   

Misi SD Pius Tegal sebagai berikut:  

1. Meningkatkan Iman Kepercayaan Kepada Tuhan.   

2. Mampu Bersyukur dan Berterimakasih.  

3. Berprestasi dalam bidang Akademik dana Non Akademik.  

4. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.   

5. Meningkatkan Bidang Intelektual, Seni Budaya dan Keterampilan.  

6. Menumbuh kembangkan Kreativitas Siswa.   

7. Mampu Bersikap dan Bertindak secara bijaksana.  

8. Memiliki pribadi yang Jujur, Disiplin, Peduli, dan Bertanggung jawab.  

9. Meningkatkan Budaya 4S ( Senyum, Sapa, Salam, Santun ) dan 4C+R ( 

Compasion, Care, Competence, Change, Religious).  

10. Memiliki lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Kondusif untuk belajar.   

11. Menggalakan Penghijauan ( Tananman hias, Apotik Hidup dan Warung 

Hidup ).   

Selain itu, hal lain yang dimiliki oleh SD PIUS Tegal adalah Motto, yang 

berbunyi “Compasion – Care – Competence – Change –Religious (4C+ R)”. 

Arti dari masing-masing Motto tersebut adalah:  

1. Compasion  

a) Solidaritas terhadap sesama yang menderita  

b) Memiliki hati yang berbalas kasih terhadap sesama  

c) Memiliki sikap simpati dan empati   
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2. Care  

a) Perhatian terhadap sesama  

b) Merawat dan menjaga kelestarian alam ciptaan  

c) Peduli terhadap lingkungan  

3. Competence  

a) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai talenta yang  

dimiliki  

b) Mengembangkan bakat dan potensi secara optimal  

c) Mampu mengaktualisasikan potensinya  

4. Change  

a) Berani mengubah diri ke arah yang lebih baik  

b) Aktif, proaktif, dan inisiatif  

5. Religious  

a) Membiasakan doa  

b) Taat beribadah  

c) Mengembangkan kehidupan Beragama terhadap sesama  

d) Memiliki sikap ikhlas   

SD PIUS Tegal merupakan salah satu sekolah yang tergolong sangat  

terkenal mutu kualitasnya dan yang paling penting adalah sekolah ini sangat 

taat dan disiplin dengan peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah ini. Hal ini 

terjadi karena SD Pius mempunyai sebuah komitmen dan profil sekolahan yang 

sangat baik dan bersifat ingin membuat bibit siswa-siswi SD PIUS Tegal ini 

menjadi lulusan siswa-siswi yang berkompeten dan mempunyai sifat yang 
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sangat diharapkan oleh sekolah SD Pius Tegal ini. Saya akan menjabarkan 

mengenai Profil Peserta Didik SD Pius Tegal ini. Profilnya berisikan :  

1. Beriman – Memiliki iman yang berkembang dan kuat serta bertakwa 

kepada Tuhan.  

2. Jujur – memiliki sikap berani terus terang / jujur terhadap diri sendiri, 

sesama dan Tuhan tanpa di pengaruhi orang lain.   

3. Kreatif – memiliki daya cipta dalam mengembangkan talenta yang  

dimiliki.   

4. Tanggungjawab dan disiplin – Memiliki pribadi yang bertanggung 

jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas apapun.   

5. Peduli lingkungan – Memiliki pribadi yang peduli / peka terhadap 

sesama , tanpa diminta.  

6. Sikap 4S dan 4C – Memiliki sikap 4C dan 4C + R dan menghayati dalam 

kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.   

7. Percaya diri – Memiliki pendirian yang teguh / tidak mudah di 

pengaruhi orang lain.  

8. Berpikir positif – Memiliki pandangan yang baik /positif terhadap orang 

lain.   

9. Mandiri -  Mampu menyelasiakan tugasnya sendiri, tidak mudah 

mengeluhdan bergantung kepada orang lain.   

10. Sikap belajar yang tinggi – Memiliki sikap dan semangat juang dalam 

belajar untuk mencapai cita-citanya.   

 Menurut Informasi yang telah saya dapatkan, SD Pius juga 

merupakan sekolahan yang aktif dalam hal-hal bakti sosial yang setiap 
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tahunnya dilakukan dalam sekolahan ini. Acara yang setiap tahunya 

dilakukan yaitu bakti sosial, kunjungan ke anak-anak yatim piatu, 

mengadakan pengumpulan dana bagi anak-anak tidak mampu, dll. Selain 

hal-hal ini SD Pius juga mempunyai beberapa acara yang dilakukannya baik 

dari siswa –siswi kelas 1 samapai dengan kelas 6. Program-program  

SD Pius Tegal diantaranya yaitu :   

1. Misa Kudus   

Tujuan Misa Kudus, agar siswa memiliki dasar iman yang kuat dan 

memiliki kepribadian yang baik.   

2. Kegiatan Retret  

Diikuti siswa Kelas VI, dengan tujuan membekali dan menambah  

dalam kehidupan rohani sehingga dapat berkembang dalam kehidupan 

imannya.   

3. Komputer  

Diikuti seluruh siswa Kelas I – VI, denganbtujuan dapat 

mengoperasikan Teknologi Informasi.   

4. Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin  

Diikuti seluruh siswa Kelas I- VI , agar dapat menggunakan dan 

mempraktekan dengan bahasa yang benar dan baik dalam kehidupan 

sehari-hari , untuk menambah wawasan dan pengetahuan.    

  

5. Pramuka / Persami   

Diikuti anggota siaga dan pengggalang dengan tujuan untuk melatih dan 

memiliki sikap mandiri, disiplin, tenggung jawab, peduli /peka , dewasa 

dan sikap sosia (gotong-royong).   
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6. Kegiatan diluar kelas  

Diikuti oleh seluruh siswa, dengan tujuan agar siswa memiliki wawasan 

dalam menambah ilmu pengetahuan dengan melihat, mengamati, 

mencermati objek-objek yang dikunjungi.   

7. Sabtu bersih  

Dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah melaksanakan senam bersama 

disekolah.   

8. Cuci tangan   

Dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas I – VI , dalam setiap hari sebelum 

masuk kelas dan pulang sekolah dengan tujuan agar siswa membiasakan 

diri hidup bersih.   

9. Senam pagi  

Setiap hari Sabtu, siswa bersama para guru mengadakan senam bersama 

pk. 06.55 dengan tujuan menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh.   

10. Dokter kecil   

Dokter kecil merupakan salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang 

dilakukan setiap hari Senin sore dengan tujuan menambah pengetahuan 

dan memiliki PHS, melatih dan mendidik siswa untuk hidup sehat.   

Pada anak-anak kelas 3 SD Pius Tegal ini, menurut para guru yang 

memberi informasi, mengatakan bahwa SD Pius tegal ini terutama bagi siswa 

kelas 3 SD mempunyai kegiatan di luar kelas, atau juga bisa disebutkan sebagai 

salah satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dengan diadakannya ekstrakurikuler 

seni rupa (menggambar, melukis, mewarnai, membuat seni dari barang-barang 

bekas). Selain itu terdapat pula seni tari, angklung, dan juga latian alat musik 
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yang diadakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat sore pukul 15.00 WIB sampai 

dengan pukul 17.00 WIB. Hal lain yang wajib diikuti oleh kelas 3 SD Pius Tegal 

ini adalah kegiatan koor / paduan suara serta adanya kegiatan pramuka yang 

juga wajib diikuti oleh siswa kelas 3 SD setiap hari Jumat.   

Kegiatan di sekolah bagi para siswa ini dilakukan dengan sistem 

pembelajaran tematik, di mana setiap minggunya akan ada subbab untuk 

pelajaran yang diberikan kepada siswa- siswi kelas 3 SD ini. Setiap hari Senin 

diadakan pula kegiatan upacara bendera di sekolah dasar Pius Tegal.   

Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Sekolah Dasar Pius  

Tegal sebagai berikut:  

1. Melalui hasil survei pada tanggal 15 September 2015 dan tanggal 26 

September 2015, ditemukan bahwa ada beberapa anak yang cenderung acuh 

dan enggan untuk terlibat dalam kegiatan bersama dengan temannya.  

Anak tersebut kurang bersedia berbagi ketika bermain dengan temannya, terlihat 

egosentris karena maunya dimengerti oleh temannya, tetapi kurang bersedia untuk 

mengerti apa yang diinginkan oleh temannya. Selain itu, ketika terjadi masalah, 

anak tersebut cenderung untuk menyalahkan bahkan menyerang dengan 

membentak temannya.  

2. Peneliti mendapatkan ijin dari Sekolah Dasar Pius Tegal.  

3. Belum pernah ada penelitian serupa di Sekolah Dasar Pius Tegal.  

  



    

  

61 

 

B. Persiapan Penelitian  

Persiapan penelitian diawali dengan menyusun alat pengumpul data, 

mengurus surat perijinan tempat penelitian, dan persiapan materi atau sarana 

penelitian.  

1. Penyusunan Alat Pengumpul Data Penelitian  

Data mengenai variabel keterampilan sosial didapat melalui 

observasi dengan cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu 

atau kelompok secara langsung. Pada penelitian ini, pencatatan data 

observasi dilakukan dengan menggunakan daftar cek.  

Pada penelitian ini daftar cek untuk observasi mengenai 

keterampilan sosial disusun berdasarkan indikator dari aspek-aspek teori 

keterampilan sosial, yaitu aspek empati (meliputi penuh pengertian, 

tenggang rasa, kepedulian), aspek afiliasi dan resolusi konflik (meliputi 

komunikasi dua arah/ hubungan antarpribadi, kerjasama, penyelesaian 

konflik), dan aspek mengembangkan kebiasaan positif (tata krama/ 

kesopanan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial).  

Tabel 3 Pedoman Observasi Keterampilan 

Sosial  

No.  ASPEK  INDIKATOR  INDIKATOR PERILAKU  NO.  

SOAL  

1  Empati   Penuh  

Pengertian  

1) Menunggu giliran.  

2) Tersenyum.  

1 , 2  

 Tenggang Rasa  3) Membantu  teman 

 yang membutuhkan  

4) Membantu guru.  

3 , 4  
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 Kepedulian  5) Tidak memilih-milih teman.  

6) Tidak mengejek kawan.  

7) Tidak pelit.  

5 , 6 , 7  

2  Afiliasi dan 

Resolusi  

Konflik  

 Komunikasi dua 

arah  

8) Berdiskusi 

mengerjakan 

kelompok.  

9) Ada interaksi antara 

dan guru.  

saat 

tugas  

murid  

8 , 9  

 Kerjasama  10) Menyiapkan keperluan 

bermain secara 

bersamasama.  

11) Bermain secara sportif  

10 , 11  

 Penyelesaian 

Konflik  

12) Meminta maaf ketika 

melakukan kesalahan.  

12  

3  Perkemba 

ngan 

Kebiasaan  

Positif  

 Tata Krama / 

Kesopanan  

13) Berbicara dengan sopan.  

14) Bersalaman dengan guru.  

13 , 14  

 Kemandirian  15) Baris secara tertib. 16) 

Ke kamar mandi sendiri.  

15 , 16  

 Tanggung  

Jawab Sosial  

17) Membereskan Permainan  

18) Menyelesaikan permainan.  

17 , 18  

2. Tahap Perijinan Penelitian  

Sebelum melakukan pengumpulan data di lapangan, perijinan 

penelitian segera diurus kepada pihak-pihak terkait secara tertulis melalui 

beberapa tahap berikut ini:  

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, sebagai surat perijinan penelitian di  

Sekolah Dasar Pius Tegal. Surat pengantar tersebut bernomor 

3934/B.7.3/FP/VIII/2016 tertanggal 8 Agustus 2016.  
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b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada Kepala Sekolah Sekolah 

Dasar Pius Tegal.  

c. Kepala Sekolah Sekolah Dasar Pius Tegal memberikan ijin secara lisan 

untuk melakukan pengambilan data penelitian.  

  

3. Persiapan Materi Atau Sarana Penelitian  

Sarana yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Papan Dakon  

b. Biji Dakon   

c. Check-ListPre-Test dan Post-Test  

d. Stopwatch  

  

C. Rancangan Eksperimen  

Desain eksperimen ini dirumuskan untuk memberi gambaran terhadap 

subjek yang akan diberi perlakuan. Berikut adalah desain perlakuan yang 

dimaksud:  

Kelompok  Pretest  Treatment  Posttest  

Eksperimen  O1  X1  O2  

Kontrol  O1  X0  O2  

  

Keterangan :  

 O1  = Pretest  

 O2  = Posttest  

 X1  = Diberi Perlakuan  

 X0  = Tidak Diberi Perlakuan  

  

  

D. Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian  

Langkah-langkah dalam melakukan pengambilan data penelitian 

dilakukan sesuai dengan rancangan eksperimen yang sudah ditentukan 
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sebelumnya. Metode pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi. Pada penelitian ini, 

observasi dilakukan oleh peneliti dengan dibantu 9 teman peneliti sebagai 

observer. Total observer dalam penelitian ini adalah 10 orang, yang terdiri dari 

5 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

5 mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara (3 dari jurusan akuntansi, dan 2 

mahasiswa jurusan teknik informatika).  

Sebelum pengambilan data, dilakukan briefing terhadap 9 asisten 

peneliti (observer) mengenai detil teknis pelaksanaan pengambilan data di 

lapangan agar dapat diminimalisir kesalahan teknis yang kemungkinan dapat 

saja terjadi. Langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1. Pretest  

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengambilan data 

penelitian adalah dengan melakukan observasi terhadap 20 siswa sebagai 

pretest (sebelum diberikan treatment). Pemilihan subjek untuk dijadikan 

kelompok kontrol dan eksperimen dilakukan dengan cara merandom dari  

20 siswa, kemudian pada siswa yang mendapatkan 10 nomor ganjil (nomor 

1,3,5,7,9,11,13,15,17, dan 19) masuk dalam kelompok eksperimen, dan 

siswa dengan 10 nomor genap (yaitu nomor  

2,4,6,8,10,12,14,16,18, dan 20) dimasukkan sebagai kelompok kontrol. 

Pelaksanaan ini dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2016.  

Selebihnya, akan dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan pada saat 

pretestnya yaitu, sebagai berikut:  
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a. Subjek ditempatkan di ruangan kelas 3 sebagai langkah awal sebelum 

diadakan pretest. Sebelumnya, dilakukan perkenalan dari pihak peneliti 

kepada subjek yaitu siswa kelas 3 SD. Hal ini dilakukan untuk membagi 

subjek ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan 

eksperimen. Subjek yang tergolong ke dalam kelompok kontrol masuk 

ke dalam ruang kelas 2. Subjek yang tergolong dalam kelompok 

eksperimen masuk ke dalam ruang kelas 3. Ruang kelas yang dipakai 

untuk kelompok eksperimen dan kontrol memiliki kondisi atau keadaan 

yang relatif sama dalam hal luas ruangan, pendingin ruangan, dan 

kondisi lainnya.  

b. Tahap yang kedua ini adalah melakukan observasi terhadap 20 subjek 

yang akan dikelompokkan ke dalam kelompok kontrol dan eksperimen. 

Langkah awal yang dilakukan adalah mengamati subjek satu persatu 

dari dimulainya kegiatan seperti doa pembuka awal pelajaran sampai 

dengan akhir doa penutup pelajaran sekolah. Pada saat jam istirahat, 

peneliti dan observer lainnya tetap mengamati perilaku subjek 

sebagaimana yang telah dirumuskan dalam indikator teori keterampilan 

sosial. Setelah bel pulang sekolah terdengar, kegiatan observasi 

dihentikan kemudian dilakukan skoring. Hal ini dilakukan sebelum 

diadakannya treatment.  

c. Kegiatan yang dilakukan subjek ketika dilakukan observasi (pretest) 

adalah pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas, dan pada saat jam istirahat. Perilaku subjek pada saat jam belajar 

mengajar di dalam kelas beragam, ada yang lari-lari di dalam kelas, ada 
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yang mencatat sambil berdiri, ada yang berbicara dengan temannya, dan 

tidak memperhatikan guru. Pada saat jam istirahat, hal yang dilakukan 

oleh subjek antara lain ada yang bermain dengan teman-temannya di 

luar kelas (bermain bekelan, benteng-bentengan, lompat tali). Selain 

bermain, ada pula subjek yang di dalam kelas memakan bekal makanan 

yang dibawa dari rumah. Terlihat juga ada subjek yang menjajan di 

kantin bersama dengan teman-temannya, dan  

ada juga yang di dalam kelas mencatat pelajaran yang ketinggalan, atau 

ada juga hanya mengobrol di dalam kelas dengan teman sebangkunya 

atau dengan teman lainnya.  

  

2. Treatment  

Setelah didapatkan kelompok kontrol dan eksperimen, maka pada 

kelompok eksperimen diberikan perlakuan atau treatment (bermain dakon), 

sedangkan kelompok kontrol tidak diberi treatment. Pelaksanaan pemberian 

treatment pada kelompok eksperimen dilakukan sebanyak 8 kali, pada 

tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016. Teknis 

pelaksanaan treatment akan dijelaskan di bawah ini:  

a. Subjek kelompok eksperimen ditempatkan di ruang kelas 3 dengan 

didampingi beberapa observer. Sebelum dilakukan treatment, diadakan 

acara perkenalan para observer kepada subjek. Setelah perkenalan 

berlangsung, selanjutnya subjek diberi penjelasan mengenai cara 

bermain dakon. Ada beberapa subjek yang sudah mengetahui dan 

mengerti tata cara bermain dakon. Subjek eksperimen berjumlah 10 
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siswa, yang kemduian dibagi ke dalam 2 barisan yang saling berhadapan 

untuk mencari pasangan dalam bermain dakon. Selanjutnya permainan 

dakon segera dimulai pada masing-masing subjek yang telah 

mendapatkan pasangan mainnya. Pelaksanaan treatment dilakukan 

selama 1 bulan, dan dalam 1 minggu subjek bermain 2 kali setiap hari 

selasa dan jumat. Tujuannya adalah supaya subjek akan terbiasa dengan 

treatment yang diberikan.  

b. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap subjek pada saat 

berlangsungnya permainan dakon. Pada saat itu, respon yang diberikan 

subjek mengalami perubahan menjadi lebih senang dari kegiatan 

sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari respon para subjek ketika pada 

hari berikutnya, begitu observer datang untuk dilakukan permainan 

dakon pada jadwal selanjutnya, para subjek terlihat antusias 

menyambut. Selain itu, suasana lebih terlihat menyenangkan karena 

pada saat sebelumnya, masih terdapat beberapa subjek yang hanya 

berdiam diri atau kurang antusias, dan ada pula yang terlihat tegang. 

Pada saat sekarang subjek sudah mau untuk saling berkomunikasi satu 

sama lainnya. Ada juga yang meminta tambahan waktu untuk bermain 

dakon karena subjek merasa senang dalam memainkannya. Hasil dari 

pengamatan ini dapat dilihat lebih jelas pada lampiran dokumentasi 

gambar atau foto dan video yang telah direkam.  

  

3. Posttest  
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Setelah selesai dilakukan treatment (berupa permainan dakon) pada 

kelompok eksperimen, maka kembali dilakukan pengukuran dengan 

melakukan observasi terhadap kelompok kontrol dan eksperimen sebagai 

data posttest. Pelaksanaan posttest dilakukan sebanyak 1 kali, pada tanggal  

1 November 2016.  

a. Sebagaimana yang telah dilakukan pada pretest, subjek dari kelompok 

kontrol dan eksperimen ditempatkan dalam ruangan masing-masing, 

yaitu kelompok eksperimen di ruang kelas 3 dan kelompok kontrol di 

ruang kelas 2. Pelaksanaan yang dilakukan pada saat posttest tidak jauh 

berbeda dengan saat dilakukannya pretest, yaitu melakukan observasi 

terhadap subjek di dalam kelas. Observasi dilakukan dari berbagai sudut 

atau titik pengamatan ketika kegiatan subjek atau siswa sedang 

berlangsung. Kegiatan tersebut seperti memulai doa pembuka pelajaran, 

jam istrahat dan doa penutup pelajaran.  

b. Kegiatan yang dilakukan subjek pada saat posttest adalah mengikuti 

pelajaran di sekolah seperti biasannya. Hasil dari pengamatan posttest 

adalah adanya perkembangan yang meski tidak begitu terlihat akan 

tetapi ada pengaruh yang cukup baik dari adanya treatment yang 

dilakukan pada subjek eksperimen. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

subjek yang tadinya pasif, sekarang terlihat sedikit sudah mau untuk 

aktif di dalam kelasnya, baik terhadap guru ataupun teman-teman di 

dalam kelas.  

Selain diadakan posttest, ada kegiatan tambahan dari peneliti yaitu 

perlombaan permianan dakon pada subjek kelompok eksperimen. Hal ini 

bertujuan agar siswa semangat dan menjadikan permainan tradisional dakon 
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sebagi permainan yang asik dan tidak lagi membosnkan. Peneliti 

memberikan piala kepada pemenang, namun bagi yang tidak menang dan 

tidak mengikuti lomba, tetap diberikan hadiah. Para siswa terlihat senang  
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dan tertarik dengan permainan dakon ini. Suasana pada saat itu terlihat 

ramai dan para siswa antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.  

  

   




