
 

 

BAB V  

HASIL PENELITIAN  

  

A. Hasil Penelitian  

Data yang diperoleh dalam pengambilan data di lapangan selanjutnya 

akan dilakukan perhitungan untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

digunakan teknik t-test dengan menggunakan program SPSS 13.0. Pengujian 

hipotesis ini dengan membandingkan nilai pretest dan posttest pada kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol. Berikut di bawah ini akan diuraikan 

masing-masing pengujian tersebut:  

1. Hasil pretest keterampilan sosial pada kelompok kontrol dan eksperimen, 

ditunjukkan dengan nilai t-test sebesar 10,100 dengan p=0,000 (p<0,01), 

yang berarti bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan pretest 

keterampilan sosial pada kelompok kontrol dan eksperimen. Pretest 

keterampilan sosial pada kelompok kontrol lebih besar (10,70) dari pretest 

keterampilan sosial kelompok eksperimen (7,30).  
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Grafik 1  
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Skor Total Pretest Keterampilan Sosial pada Kelompok Kontrol dan  

Eksperimen  

  
  

2. Hasil posttest keterampilan sosial pada kelompok kontrol dan eksperimen, 

ditunjukkan dengan nilai t-test sebesar -1,635 dengan p=0,119 (p>0,05), 

yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan posttest 

keterampilan sosial pada kelompok kontrol dan eksperimen.  

Grafik 2  

Skor Total Posttest Keterampilan Sosial pada Kelompok Kontrol dan  

Eksperimen  
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3. Hasil uji hipotesis dilakukan dengan perhitungan analisis data menggunakan 

teknik t-test untuk perbedaan pretest dengan posttest data keterampilan 

sosial pada kelompok eksperimen, diketahui nilai t= -13,158 dengan 

p=0,000 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

signifikan keterampilan sosial sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, 

yaitu berupa permainan dakon. Keterampilan sosial sesudah bermain dakon 

(posttest) lebih tinggi dari sebelum bermain dakon  

(pretest), di mana mean pretest sebesar 7,30 dan mean posttest sebesar 

11,90.  

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi 

“Ada perbedaan keterampilan sosial subjek antara sebelum diberi perlakuan 

permainan tradisional dakon (pretest) dengan setelah diberi perlakuan 

permainan tradisional dakon (posttest). Keterampilan sosial setelah diberi 

perlakuan permainan tradisional dakon (posttest) lebih tinggi dari 

keterampilan sosial sebelum diberi perlakuan permainan tradisional dakon 

(pretest)”, dapat diterima pada taraf signifikansi 1%.  

Berikut di bawah ini akan ditampilkan grafik skor total pretest dan 

posttest keterampilan sosial pada kelompok eksperimen.  
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Grafik 3  

Skor Total Pretest dan Posttest Keterampilan Sosial pada Kelompok  

Eksperimen  

  
  

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil perbandingan pretest dan posttest antara kelompok 

eksperimen dan kontrol, diketahui bahwa ada pengaruh permainan dakon 

terhadap peningkatan keterampilan sosial pada subjek, sehingga hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ambaryani, dkk., (2015, h.5-6), yang menemukan bahwa terdapat perbedaan 

keterampilan sosial pada kelompok eksperimen antara sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas 

permainan tradisional terhadap keterampilan sosial anak. Hasil ini ditunjukkan 

dengan nilai t hitung < t tabel (-7,287 < -1,729), dan nilai rata-rata posttest 27,95 

lebih besar dibanding dengan pretest sebesar 21,60. Hasil penelitian lainnya 

adalah terdapat perbedaan keterampilan sosial antara anak yang diberikan 
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perlakuan permainan tradisional dengan anak yang tidak diberikan perlakuan. 

Penerapan permainan tradisional terbukti lebih efektif untuk meningkatkan 

keterampilan sosial pada anak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t hitung > dari 

t tabel (3,017 > 1,687), dan signifikansi < 0,05. Pengaruh tersebut dikarenakan 

permainan tradisional memiliki nilai-nilai positif terutama terhadap 

keterampilan sosial anak.  

Cahyono (dalam Nur, 2013, h.91-92) mengemukakan permainan anak 

tradisional mempunyai maksud lebih pada pendalaman kemampuan interaksi 

antarpemain (potensi interpersonal). seperti petak umpet, congklak, dan gobak 

sodor. Sebagaimana pendapat Khasanah, dkk., (2011, h.96), bahwa kegiatan 

sosialisasi anak ketika bermain, anak akan berinteraksi dengan orang lain, baik 

teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan. Pada saat itulah anak 

berkesempatan mengenal aturan sosial dan mempraktekkannya dalam 

interaksinya. Hal ini akan mendorong anak belajar menghadapi 

perasaanperasaan dan perilaku teman mainnya. Mereka akan belajar berunding, 

menyelesaikan konflik, dan bahkan berkompetisi. Intinya, pada saat mereka 

bermain, mereka akan belajar hidup berdampingan dengan orang lain, dan 

mendorong munculnya persahabatan dengan teman sebaya.  

 Jindrich  (2005,  h.69)  mengatakan  bahwa  bermain  dapat  

mengembangkan tingkah laku sosial anak. Hasil penelitian Seriati dan Haryati 

(dalam Ambaryani, dkk., 2015, h.2) menemukan bahwa terdapat 60 macam 

bentuk permainan tradisional yang dapat dimainkan anak. Permainan 
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tradisional tersebut dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak 

khususnya aspek keterampilan sosial. Melalui permainan tersebut anak belajar 

bersosialisasi dengan teman, belajar kekompakan, belajar mengendalikan diri 

atau emosi, belajar bertanggung jawab, belajar tertib terhadap peraturan serta 

belajar menghargai orang lain.  

Rogers dan Sawyer’s (dalam Nur, 2013, h.90) mengemukakan bahwa 

hingga pada anak usia sekolah, bermain bagi anak memiliki arti yang sangat 

penting. Adapun nilai-nilai penting dalam bermain bagi anak, yaitu 

meningkatkan kemampuan problem solving pada anak, menstimulasi 

perkembangan bahasa dan kemampuan verbal, mengembangkan keterampilan 

sosial, dan merupakan wadah pengekspresian emosi.  

Sujarno, dkk., (dalam Ambaryani, dkk., 2015, h.2) mengungkapkan 

bahwa permainan tradisional mengandung nilai-nilai positif bagi pembentukan 

karakter anak, misalnya nilai sportivitas, kejujuran, keuletan, kesabaran, 

ketangkasan-keseimbangan-kegesitan (keterampilan motorik), kreativitas dan 

kemampuan menjalin kerjasama dengan orang lain.  

Permainan tradisional dapat membantu anak mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi, mendorong lebih cepat sosialisasi anak, dan 

membantu anak membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain  

(dalam Kovačević dan Opić, 2014, h.96). Bermain memberikan hal yang ideal 

dalam konteks untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan sosial (dalam 

Hendrix, Herk, Verhaegh, & Markopoulos, 2009, h.182).  
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Pendapat serupa dikemukakan oleh Iswinarti, Ekowarni, Adiyanti, 

Hidayat, (2016, h.10148), bahwa permainan tradisional diklasifikasikan sebagai 

permainan dengan aturan yang bermakna, yang isinya mengandung nilai-nilai 

kompetensi sosial. Lebih jauh lagi, permainan dapat digunakan sebagai 

kekuatan untuk meningkatkan perkembangan kompetensi sosial.  




