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ABSTRAK 

 
Penelitian pada anak kelompok B di TK Muslimat NU Khadijah Desa Ngepung 

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dilatar belakangi oleh  permasalahan 

dalam sikap kerjasama pada anak yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena 

guru lebih banyak memberi tugas secara individu. Dari latar belakang masalah 

maka didapat rumusan masalah sebagai berikut “Adakah Pengaruh Permainan 

Gobak Sodor Terhadap Sikap Kerjasama Pada Anak Kelompok B TK Muslimat 

NU Khadijah Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk”. Oleh 

sebab itu peneliti memberikan perlakuan kepada anak berupa permainan gobak 

sodor, dimana dalam permainan gobak sodor anak dapat menumbuhkan sikap 

kerjasama dalam satu tim.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan desain pre-eksperimen design dengan jenis one-group pre-test – post-test 

design. Subyek penelitian berjumlah 25 anak. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik 

non-parametrik dengan uji Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test) dan di analisis 

dengan program komputer SPSS Versi 23, maka hasil penelitian ini signifikan 

karena adanya pengaruh antar dua variabel.  Hasil  analisis data tentang sikap 

kerjasama pada saat observasi awal (pre-test) dan observasi setelah perlakuan 

(post-test) dengan permainan gobak sodor diperoleh nilai rata-rata sebelum 

perlakuan (pre-test) 5,84 dan sesudah perlakuan (post-test) diperoleh  nilai rata-rata 

9. Hasil perhitungan dengan analisis SPSS versi 23 diperoleh nilai Asymp.Sig.(2-

tailed) atau p-value sebesar 0.0001 lebih kecil dari  taraf signifikansi atau nilai 

alpha yang telah ditetapkan sebesar  0.05% dan hasil pengambilan keputusannya 

yaitu Ha diterima karena p-value < 0.05Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh permainan gobak sodor terhadap sikap kerjasama pada anak 

kelompok B TK Muslimat NU Khadijah Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo 

Kabupaten Nganjuk. 

 

 

KATA KUNCI  : permainan gobak sodor, sikap kerjasama 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan sosial dan 

emosional merupakan dua aspek 

yang berlainan, namun dalam 

kenyataan satu sama lain saling 

mempengaruhi. Perkembangan 

sosial sangat erat hubungannya 

dengan perkembangan 

emosional, walaupun masing-

masing ada kekhususannya. 

Perkembangan sosial dan 

emosional pada anak usia dini ini 

mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Peran orangtua dan guru di 

sekolah dalam mengembangkan 

perilaku sosial dan emosional 

anak adalah ditempuh dengan 

menanamkan sejak dini 

pentingnya pembinaan perilaku 

dan sikap yang dapat dilakukan 

melalui pembiasaan yang baik. 

Hal inilah, yang menjadi dasar 

utama pengembangan perilaku 

sosial dan emosional dalam 

mengarahkan pribadi anak yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi di dalam 

masyarakat. Perilaku sosial dan 

emosional yang diharapkan dari 

anak pada usia dini ialah 

perilaku-perilaku yang baik, 

seperti kedisiplinan, kemandirian, 

tanggung jawab, percaya diri, 

jujur, adil, setia kawan, sifat 

kasih sayang terhadap sesama, 

dan memiliki toleransi yang 

tinggi (Susanto, 2011: 133-134). 

Perkembangan Sosial Emosional 

yang meliputi, kompetensi sosial 

(menjalin hubungan dengan 

kelompok sosial), kemampuan 

sosial (perilaku yang digunakan 

dalam situasi sosial), kognisi 

sosial (pemahaman terhadap 

pemahaman, tujuan, perilaku diri 

sendiri dan orang lain. Perilaku 

prososial (kesedian untuk 

berbagi, membantu, bekerjasama, 

merasa nyaman dan aman, dan 

mendukung orang lain) serta 

penguasaan terhadap nilai-nilai 

kemanusian dan moralitas. 

Namun apabila faktor 

kematangan sikap sosial dan 

emosiaonal anak belum 

berkembang secara baik, maka 

orangtua harus sering 

memberikan stimulusasi kepada 

anak dengan cara memberikan 

kebebasan kepada anak untuk 

bermain dengan teman sebaya 

saat berada di lingkungan rumah, 

memberikan pengertian kepada 
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anak tentang sikap sosial saat 

berada di lingkungan masyarakat. 

Selain orangtua peran guru dalam 

membentuk sikap sosial dan 

emosiaonal anak sangat penting, 

saat guru sering mengajak anak-

anak  untuk bermain kelompok 

atau memberi tugas kelompok 

anak-anak akan belajar 

bersosialisasi dengan teman-

temannya. Nugraha dkk, (2013; 

4.23). 

  Anak adalah manusia 

kecil yang memiliki potensi yang 

masih harus dikembangkan. 

Anak memiliki karakteristik 

tertentu yang khas dan tidak sama 

dengan orang dewasa, mereka 

selalu aktif, dinamis, antusias, 

dan ingin tahu terhadap apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan, 

mereka seolah-olah tidak pernah 

berhenti bereksplorasi dan 

belajar. Sujiono, (2009:6). Anak 

usia dini pada anak usia 0-6 

tahun, yakni hingga anak 

menyelesaikan masa Taman 

Kanak-Kanak. Pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu dan 

perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

Usia dini merupakan usia 

dimana anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan 

yang pesat. Usia ini disebut 

sebagai usia emas (golden age), 

namun sekaligus periode yang 

sangat kritis dalam tahap 

perkembangan manusia. Potensi 

intelegensia anak akan 

berkembang pesat tergantung 

guru dan orangtua, sarana dan 

prasarana, dan alat-alat 

permainan edukatif. Potensi 

emosi akan menjadi optimal 

manakala guru di sekolah dan 

orangtua menciptakan suasana 

yang harmonis, menciptakan 

hubungan kasih sayang antara 

anggota guru dan anak didik. 

Fakhruddin, (2010:28).  

Kerjasama merupakan 

suatu aktivitas dalam kelompok 

kecil dimana terdapat kegiatan 

saling berbagi dan bekerja secara 

kolaboratif untuk menyelesaikan 

sesuatu Asma, (2006:11). 

Berdasarkan beberapa  pengertian 

yang telah dijelaskan maka dapat 
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dipersepsikan bahwa aktivitas 

kerjasama akan terjadi apabila 

ada dua orang atau lebih dalam 

suatu aktivitas dan melakukan 

kegiatan secara bersama-sama 

untuk menyelesaikan sesuatu. 

Aktivitas tersebut apabila 

dilakukan hanya oleh satu orang 

maka tidak dapat dikatakan 

kerjasama, begitu pula 

sebaliknya. Adanya satu tujuan di 

dalamnya juga menentukan layak 

tidaknya aktivitas tersebut 

dikatakan kerjasama. 

Untuk mengembangkan 

kemampuan sosial terhadap sikap 

kerjasama anak dapat dilakukan 

melalui bermain. Bermain 

dengan permainannya yang 

membutuhkan lebih dari dua 

anak dalam satu tim, salah 

satunya adalah permainan 

tradisional gobak sodor. 

Permainan lawan atau 

menghindar dari kejaran lawan. 

Permainan gobak sodor terdiri 

dari dua tim, satu tim terdiri dari 

empat orang sampai tujuh orang, 

kelompok yang menang sebagai 

mentas dan kelompok yang kalah 

sebagai dadi. Dalam permainan 

gobak sodor banyak nilai-niai 

yang terkandung di dalamnya 

(kerjasama, sportivitas, 

keberanian, toleransi, percaya diri 

dan sebagainya). Bagi anak-anak 

kegiatan bermain selalu 

menyenangkan. Melalui kegiatan 

bermain ini, anak dapat mencapai 

perkembangan fisik, intelektual, 

emosi dan sosial. 

 Berdasarkan uraian 

tersebut mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Permainan 

Gobak Sodor Terhadap Sikap 

Kerjasama Pada Anak Kelompok 

B TK Muslimat NU Khadijah 

Desa Ngepung Kecamatan 

Pataianrowo Kabupaten Nganjuk. 

 

 

II. METODE 

Masalah yang ingin dipecahkan 

dalam penelitian ini adalah 

membuktikan pengaruh 

permainan gobak sodor terhadap 

sikap kerjasama pada anak. 

Untuk memecahkan masalah 

tersebut penelitian ini 

menggunakan jenis pendekatan 
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penelitian eksperimen dengan 

metode kuantitatif. 

 Penelitian eksperimen ini 

dilakukan menggunakan desain 

penelitian pre-eksperimental 

design dengan jenis one-group 

pre-test-post-test design, dimana 

dalam penelitian ini diperlukan 

observasi sebanyak dua kali yaitu 

sebelum eksperimen dan sesudah 

eksperimen, observasi yang 

dilakukan sebelum eksperimen 

(O1) disebut pre-test, dan 

observasi sesudah ekperimen 

(O2) disebut post-test (Arikunto, 

2010:124). Dengan demikian 

hasil perlakuan dapat diketahui 

lebih akurat, karena dapat 

membandingkan keadaan 

sebelum diberi perlakuan dengan 

sesudah diberi perlakuan. Desain 

ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Bagan 3.1 Desain Penelitian 

Sumber : Sugiyono (2013:111) 

 

Populasi dalam 

penelitian kuantiatif diartikan 

sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu. Sugiyono, 

(2013:117). Populasi dalam 

penelitian ini adalah anak 

kelompok B yang berjumlah 25 

anak. Pada penelitian ini sampel 

yang digunakan adalah semua 

anak kelompok B TK Muslimat 

NU Khadijah Desa Ngepung 

Kecamatan Patianrowo 

Kabupaten Nganjuk. 

Untuk memperoleh data yang 

relevan dan sesuai dengan 

kebutuhan yang berkaitan dengan 

penelitian, maka diperlukan 

teknik pengumpulan data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2013:193) 

terdapat dua hal yang 

mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian yaitu kualitas 

instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data.  

 

Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa 

observasi dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data kuantitatif, 

dimana pengolahan data yang 

diperoleh menggunakan rumus-

 

 O1              X              O2  
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rumus atau aturan-aturan yang 

sesuai dengan pendekatan atau 

desain yang diambil (Arikunto, 

2010:281). Penelitian ini 

menggunakan  statistik non-

parametris dimana data yang 

dianalisis tidak harus 

berdistribusi normal (distribution 

free). 

 

Mengacu pada penjelasan di 

atas uji statistik non-parametris 

yang digunakan dalam 

menganalisis data pada penelitian 

ini adalah uji Wilcoxon Signed 

Rank Test uji ini dimaksudkan 

untuk mengetahui arah dan 

aturan perbedaan. Dalam 

pelaksanaan pengujian hipotesis 

dengan uji Wilcoxon Signed Rank 

Test. Kemudian di analisis 

dengan SPSS versi 23.

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

Setelah mendapat nilai pre-

test yang berjumlah 146 dan nilai 

post-test yang berjumlah 225, 

kemudian kedua nilai tersebut 

dianalisis dengan statistik non-

parametrik dengan uji wilcoxon 

signed rank test. Dan mendapatkan 

data-data sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Ranks 

 N 

Mean 

Rank 

Sum 

of 

Ranks 

 

sesudah 

- 

sebelum 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 25
b
 13.00 325.00 

Ties 0
c
   

Total 25   

Tabel 1 

Data statistik  

 N Mean 

Std. 

Deviation Min Max 

Sebelum 25 5.84 1.281 3 8 

Sesudah 25 9.00 1.155 7 11 

Tabel 3 

Hasil perhitungan p-value 

 

sesudah - 

sebelum 

Z -4.412
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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Pada tabel 1 dapat dilihat 

nilai rata-rata (mean) sebelum 

diberi perlakuan sebesar 5.84 dan 

sesudah diberi perlakuan sebesar 

9 sedangkan nilai minimun 

sebelum diberi perlkuan sebesar 

3 dan sesudah diberi perlakuan 

menjadi 7 dan nilai maximal 

sebelum diberi perlakuan sebesar 

8 dan sesudah perlakuan menjadi 

11.  

Pada tabel 2 dari total 

data sebanyak 25 data, 

seluruhnya termasuk dalam 

positive ranks. Artinya dari 25 

data yang dibandingkan 

seluruhnya menunjukkan bahwa 

anak yang diberi perlakuan 

(treatment) permainan gobak 

sodor terhadap sikap kerjasama 

menjadi lebih tinggi (positif) 

dibandingkan sebelum diberi 

perlakuan (treatment). 

 Berdasarkan tabel hasil 

uji wilcoxon yang dianalisis 

dengan menggunakan SPSS versi 

23. Dapat diketahui nilai 

Asymp.Sig.(2-tailed) yang 

diperoleh yaitu 0.0001. hal ini 

dapat diartikan bahwa nilai p-

value sebesar 0.0001. Setelah 

memperoleh nilai p-value, 

kemudian untuk memperoleh 

hasil yang besar atau signifikan 

dan mendapatkan kesalahan yang 

kecil, maka dalam penelitian ini 

menetapkan nilai alpha   sebesar 

0.05 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai p-value < 0.05. 

Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa “ada pengaruh 

permainan gobak sodor terhadap 

sikap kerjasama pada anak 

kelompok B TK Muslimat NU 

Khadijah Desa Ngepung 

Kecamatan Patian rowo 

Kabupaten Nganjuk”. 
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