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A B S T R A K 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan terapi bermain mealui permainan 

tradisional gembatan untuk meningkatkan kontrol diri anak agresif. Desain ponelitian yang digunakan 

adalah one group pre-test post-test design. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 10 anak dengan perilaku 

agresif yang cenderung tinggi dan kontrol diri yang rendah. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi dan skala kontrol diri, serta intervensi yang digunakan adalah permainan tradisional 
gembatan sebagai media play therapy. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji Wilcoxon, 

hasil uji menunjukkan hasil bahwa Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,011.  dan lebih kecil dari 0,05. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa permainan tradisional gembatan mampu meningkatkan kontrol diri 

anak agresif sehingga mengurangi perilaku agresifnya. 
 

Kata kunci: kontrol diri, agresif, permainan tradisional gembatan, play therapy. 

 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Fenomena agresi dikalangan anak-anak sekolah dasar memerlukan perhatian yang lebih, hal tersebut 

terlihat dari banyaknya laporan mengenai perilaku agresif yang dilakukan oleh anak-anak sekolah 

dasar. Hal tersebut dilakukan karena perilaku agresif anak yang tidak ditangani dengan baik akan 

memberikan dampak terhadap perkembangan anak. Perilaku agresif anak yang tinggi, yang terjadi 

pada masa anak-anak akan menjadi prediktor kenakalan dan perilaku antisosial terhadap anak 
diperkembangan selanjutnya (Tremblay, 2004). 

 

Agresi dapat diidentifikasi dalam kelompok anak-anak yang berusia 4 hingga 12 tahun (Broidy, 2003). 

Hasil penelitian (Broidy, 2003) mengindikasikan bahwa sekitar 10% anak-anak ditemukan melakukan 
agresi fisik tingkat tinggi, dan hal tersebut mengindikasikan bahwa anak-anak dengan tahap ini berada 

pada resiko tertinggi untuk perilaku kekerasan atau kenakalan dikemudian hari. 

 

Individu yang memiliki agresivitas yang tinggi cenderung memiliki kehangatan dan kepedulian yang 

rendah, mudah melampiaskan kemarahan, serta memiliki perasaan cemas dan tingkat depresi yang 
tinggi (Fung et al, 2015). Kontrol diri sebagai alat untuk mengatur dan menuntun individu kearah 

yang tepat, namun juga tidak dipungkiri bahwa individu sering gagal dalam mengatur perilakunya 

karena menurunnya kemampuan dalam mengontrol diri (Unger, 2016).  

 
Gottfredson (Marcus, 2004) dalam sebuah teorinya yaitu low self-control theory menjelaskan bahwa 

perilaku kriminal dapat dilihat dari satu dimensi yaitu kontrol diri individu tersebut. Hal tersebut 

senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratt & Cullen, 2000) bahwa kontrol diri 

berkorelasi tinggi dengan kejahatan. Gottfredson & Hirschi mengemukakan pula bahwa individu 

dengan kontrol diri yang rendah kemungkinan besar terlibat dalam kejahatan dan kenakalan (Delisi, 
Hochstetler, & Murphy, 2003). 
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Gottfredson & Hirschi mengemukakan bahwa kontrol diri yang rendah akan memberikan dampak 

yang buruk, yaitu memiliki orientasi untuk saat ini sehingga mereka mencari kepuasan langsung, lebih 

menyukai usaha yang mudah dan sederhana dan cenderung tidak menyukai kegiatan yang 

membutuhkan ketekunan, keuletan, dan kegigihan. Selain itu individu yang memiliki kontrol diri yang 
rendah akan mudah terlibat dalam perilaku yang berisiko dan menggairahkan, gagal melihat manfaat 

jangka panjang, tertarik pada upaya yang memerlukan sedikit keterampilan atau perencanaan dan 

memiliki sifat tidak ramah, tidak peka, egois, dan tidak memikirkan orang lain (Delisi, Hochstetler, & 

Murphy, 2003).  
 

Kontrol diri menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan selama prosess kehidupan untuk 

menghadapi kondisi lingkungan sekitar. Anak yang memiliki perkembangan kontrol diri yang rendah 

diawal perkembangannya, maka akan menyebabkan perilaku yang apatis dan cenderung suka 

mengambil resiko (Dislich, Zinkernagel, & Ortner, 2010). Ketika anak memiliki kontrol diri yang 
baik, maka anak dapat mengendalikan dan mengatasi kekhawatiran serta semua jenis perilaku yang 

tidak sesuai yang bisa saja muncul. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa perilaku agresif pada anak 

dapat ditekan dengan cara membantu anak meningkatkan kontrol dirinya.  

 

Salah satu cara yang efektif untuk membantu anak mengembangkan kontrol dirinya adalah dengan 
bermain. Debord & Amann (Iswinarti, 2017) menyatakan bahwa bermain akan memfasilitasi anak 

untuk belajar mengenai dunia disekelilingnya, menggali lingkungannya, dan mengekspresikan 

emosinya. Permainan yang berperan dalam perkembangan usia anak sekolah adalah permainan yang 

memiliki aturan (Iswinarti, 2017).  
 

Permainan tradisional merupakan salah satu contoh permainan yang meiliki aturan. Bishop & Curtis 

(Iswinarti, 2017) menngemukakan bahwa permainan tradisional merupakan permainan yang 

diturunkan dari generasi kegenarasi dan mengandung nilai baik, positif, bernilai dan diinginkan. 

Permainan tradisional dapat memberikan dampak yang sangat baik dalam membantu 
mengembangkan keterampilan emosi dan sosial anak. Permainan tradisional anak memberikan 

manfaat untuk perkembangan anak (Iswinarti, 2017).  

 

Permainan tradisional yang digunakan yaitu permainan tradisional gembatan atau boi-boian. Hasil 
penelitian yang dilakukan (Iswinarti, 2016) menemukan bahwa permainan gembatan mampu 

meningkatkan kompetensi sosial anak, dan salah satu komponen kompetensi sosial dalam 

penelitiannya yaitu kontrol diri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas terapi bermain 

dengan permainan tradisional gembatan untuk meningkatkan kontrol diri pada anak agresif. 

 
 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Kontrol Diri Anak Agresif 

Calhoun & Acocella (1990) mendefinisikan kontrol diri sebagai pengaturan proses-proses fisik, 
psikologis, dan perilaku seseorang. Kontrol diri didefinisikan sebagai suatu aktivitas pengendalian 

tingkah laku. Pengendalian tingkah laku ini mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan 

terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. Unger (2016) mengemukakan bahwa 

terdapat enam aspek kontrol diri yaitu prestasi dan kinerja ketika mengerjakan sesuatu, kontrol 

terhadap dorongan, penyesuaian diri, hubungan interpersonal, dan emosi moral. Indikator dalam 
kontrol diri terdiri atas tiga, yaitu mengikuti aturan, membedakan perilaku yang benar dan salah, 

serta dapat mengekspresikan emosinya. 

 

Pengendalian diri sangat berkaitan dengan cara individu mengendalikan emosinya serta dorongan-

dorongan (Ghufron, 2011). Kontrol diri berkaitan dengan kemampuan individu untuk merubah 
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respon dalam diri serta menghindari perilaku yang tidak diinginkan muncul sebagai respon daru suatu 

situasi (Tangney, Baumeister dan Boone, 2004). Aspek pengendalian diri menurut (Tangney, 

Baumeister, & Boone, 2004), yaitu kemampuan individu dalam melakukan disiplin diri (self disipline), 

kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan tertentu 
(deliberate/nonimpulsive), kemampuan individu untuk mengatur pola perilaku menjadi kebiasaan yang 

menyehatkan (healthy habits), penilaian individu terhadap regulasi diri (work ethic), dan penilaian 

individu terhadap kemampuan dirinya dalam pelaksanaan jangka panjang (reliability). 

 
Kontrol diri merupakan kemampuan untuk mengendalikan dan meregulasi impuls, emosi, keinginan, 

harapan, dan perilaku lain yang berada di dalam diri (Blackhart, Ginnet, Nelson, Brian, Winter & 

Rockney, 2011). Kontrol diri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (Nathan, 

& Susan, 2003). Faktor internal yaitu faktor dari dalam individu meliputi perlakukan pada saat kecil 

dan proses kognisi. Selian itu kontrol diri juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor 
lingkungan individu yang berkaitan, meliputi lingkungan keluarga dan hubungan dengan teman sebaya 

serta berhubungan dengan budaya dilingkungannya. Hoffman & Friese (2009) menyatakan bahwa 

kontrol diri yang baik berkaitan dengan penurunan tingkat agrsifitas dan kriminalitas, penyesuaian 

psikologis, kesehatan mental, kemampuan akademik, hubungan peribadi, berkurangnya masalah 

keuangan dan masalah pengaturan impuls. 
 

Kontrol diri merupakan salah satu faktor pembentukan perilaku agresif. Situmorang (2018) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi kontrol diri seseorang maka semakin rendah tingkat 

agresif yang dimiliki. Ketidakberhasilan kontrol diri pada anak-anak dapat memberikan kontribusi 
untuk tindakan agresif (Denson, 2012). Baron & Birne (1994) mengemukakan bahwa agresi adalah 

perilaku yang bertujuan melukai dan mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan perilaku 

tersebut.  

 

Agresi adalah bentuk perilaku perlawanan atau diartikan sebagai tindakan untuk menyerang, merusak 
barang serta diri orang lain (Stangor, 2012). Buss dan Perry (1992) mengelompokkan perilaku agresi 

menjadi empat jenis yaitu, agresi fisik adalah bentuk agresi berupa penyerangan yang dilakukan 

kepada orang lain atau benda yang melibatkan fisik. Agresi verbal adalah penyerangan yang dilakukan 

dengan menggunakan kata-kata. Kemarahan adalah ekspresi emosi yang menunjukkan 
ketidaksenangan terhadap sesuatu, dan permusuhan adalah perilaku yang ditunjukkan untuk 

menunjukkan pertentangan terhadap orang lain. 

 

Permainan Tradisional Gembatan 

Bishop & Curtis mengemukakan bahwa permainan tradisional merupakan permainan yang 
diturunkan dari satu generasi ke genarasi selanjutnya, yang mengandung nilai-nilai yang baik dan 

positif (Iswinarti, 2017). Akbari et al. (Iswinarti, 2017) mengemukakan pengertian permainan 

tradisional sebagai permainan yang mempunyai sejarah di daerah atau budaya tertentu yang 

didalamnya mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan tidak merupakan hasil dari industrialisasi 
(Iswinarti, 2017). Salah satu jenis permainan tradisional adalah permainan gembatan. Permainan 

gembatan biasa disebut juga dengan nama boy. Salah satu komponen nilai permainan gembatan adalah 

komponen pengendalian diri.  Komponen pengendalian diri ini terdiri atas tiga aspek (Iswinarti, 

2017), yaitu: 

1. Mengikuti aturan, indikator permainan yaitu anak menjalankan aturan-aturan permainan yang 
telah disepakati, anak tidak melanggar aturan permainan yang telah disepakati. Inti 

pembelajarannya adalah anak menjalankan aturan-aturan yang sudah ditentukan maupun yang 

sudah disepakati. 

2. Membedakan perilaku yang benar dan salah, indikatornya yaitu anak bersedia menerima sanksi 

ketika melakukan kesalah saat bermain, anak berbuat sportif saat kaki melangkan tidak dengan 
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satu kaki ketika membawa bola. Inti pembelajarannya adalah anak belajar berbuat sportif dan 

bersedia menerima sanksi ketika berbuat kesalahan. 

3. Mengekspresikan perasaan dengan tindakan yang tepat, indikatornya yaitu anak tidak 

terpancing emosinya saat diledek atau diejek oleh lawan, ketika ada masalah dengan teman 
satu tim maupun tim lawan maka tidak akan berbuat agresif. Inti pembelajarannya adalah anak 

belajar menunjukkan emosi dengan mempertimbangkan keadaan sekitar serta belajar untuk 

tidak berbuat agresif ketika mengalami emosi negatif. 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Rancangan Penelitian 

Target intervensi 

Rancangan terapi disusun berdasarkan sasaran utama penanganan masalah klien yang paling penting 

untuk diselesaikan saat ini. Target intervensi adalah untuk membantu klien meningkatkan kontrol 
dirinya. 

Jenis permainan 

Permainan Gembatan atau boy-boyan 

Alat dan Bahan 

1 buah bola kasti, pecahan genteng, Laptop, LCD, Lapangan, Ruang Kelas, Tali. 
Cara Bermain 

1. Peserta atau anak dibagi menjadi dua kelompok, yang terdiri dari 5 orang masing-masing 

kelompok. 

2. Menyiapkan beberapa pecahan genteng kemudian menyusunnya. Lalu menentukan jarak 
sekitar kurang lebih 3-4 meter dari tempat melempar bola. 

3. Menentukan siapa yang akan melempar terlebih dahulu dengan melakukan hom pim pa. 

4. Salah satu anggota kelompok yang menang akan mempersiapkan diri untuk melempar bola 

dan anggota yang lain mencari posisi yang aman dari kejaran musuh. 

5. Setelah berhasil merobohkan susunan genteng maka harus segera berpencar dan mengatur 
strategi yang tepat dan berejasama untuk menyusun kembali pecahan genteng yang roboh 

sambil berlari dan menghindari lemparan bola musuh. 

6. Musuh akan memindah-mindahkan bola kasti pada teman-teman musuh yang sekiranya 

mendekati dengan kelompok pemain agar mudah melempar bola kekelompok pemain. 
Kelompok musuh melemparkan bola kastinya ke salah satu kelompok pemain, dan kelompok 

pemain harus pandai untuk menghindar dari hantaman bola kasti.  

7. Kalau lemparan bola kasti melesat dan tidak kena salah satu anggota kelompok pemain maka 

bolanya akan terlempar jauh dan saat itu kesempatan anggota pemain untuk menyusun 

genteng-genteng tersebut secepat-cepatnya. Begitu seterusnya. 
8. Apabila telah berhasil menata kembali tumpukan genting maka kelompok pemain yang menjadi 

pemenangnya dan memulai kembali permainan dari awal, sampai kelompok pemain yang 

pertama ini yang kalah. 

9. Apabila kelompok pemain seluruhnya terkena hantaman bola dari pihak musuh dan semua 
tidak berhasil menyusun pecahan genting maka kelompok pemain tersebut dinyatakan kalah 

dan selanjutnya bergantian kelompok musuh yang akan menjadi pemain. Begitu seterusnya. 

 

Prosedur permainan 

 
Waktu Perlakuan Tujuan 

HARI I 

 

Sesi 1 

Perkenalan dan penjelasan 

permainan serta pembagian 

kelompok 

Memberi penjelasan tentang gambaran seluruh 

kegiatan meliputi agenda kegiatan, tujuan kegiatan, 

tugas fasilitator, dan tugas peserta. 
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(30 menit) Simulasi permainan 

Evaluasi permainan 

Menjelaskan mengenai prosedur dan aturan dalam 

permainan gembatan. 

Melakukan simulasi permainan. 

Melakukan evaluasi tentang permainan yang telah 
dilakukan. 

 

Sesi 2 

(20 Menit) 

Permainan gembatan 1 

Evaluasi permainan 
Refleksi pengalaman 

Melakukan permainan gembatan 

Melakukan refleksi terhadap pengalaman anak 
selama bermain gembatan. 

Melakukan pembelajaran mengenai kontrol diri. 

Sesi 3 

(30 menit) 

Penayangan video 

Refleksi  

 

Menonton video 

Melakukan evaluasi terhadap video 

Melakukan refleksi terhadap pengalaman anak 
selama bermain gembatan. 

Melakukan pembelajaran mengenai kontrol diri 

HARI II 

 

Sesi 4 
(30 Menit) 

Permainan gembatan ke 2 

Evaluasi permainan 

Refleksi pengalaman 

Melakukan permainan gembatan 

Melakukan refleksi terhadap pengalaman anak 

selama bermain gembatan. 
Melakukan pembelajaran tentang kontrol diri 

Sesi 5 

(30 menit) 

Permainan gembatan ke 3 

Evaluasi permainan 

Refleksi pengalaman 

Melakukan permainangembatan 

Melakukan refleksi terhadap pengalaman anak 

selama bermain gembatan. 
Melakukan pembelajaran tentang kontrol diri 

 

Sesi 6 

(45 menit) 

Permainan gembatan ke 4 

Evaluasi permainan 

Refleksi pengalaman 
Komentar  

Penutupan kegiatan 

Melakukan permainan gembatan 

Melakukan refleksi terhadap pengalaman anak 

selama bermain gembatan. 
Melakukan pembelajaran tentang kontrol diri 

 

 

Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyonp, 2011). Desain eksperimen yang digunakan yaitu  one group pre-test post-test 

design. Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa one group pretest and posttest design adalah suatu 

teknik untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Jenis intervensi yang 
digunakan adalah permainan tradisional gembatan. 

 

Subjek Penelitian 

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purpose sampling yakni 
kriteria subjek telah ditentukan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti (Winarsunu, 2006). 

Subjek penelitian ini adalah 10 anak, berusia 9-12 tahun. Anak yang menjadi subjek penelitian adalah 

anak yang menunjukkan perilaku agresif yang diperoleh melalui hasil assesment awal.  

 

Instrumen Penelitian 
Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah permainan tradisional gembatan. Variabel terikat (Y) 

dalam penelitian ini yakni kontrol diri. Kontrol diri diukur melalui skala yang diadaptasi dari skala 

Tangney, Baumeista, & Boone (2004) yang terdiri dari 5 aspek, yaitu self dicipline, deliberate, health 

habit, work etnic, dan reliability. Skala dibuat dalam lima pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, 

ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju dan terdiri dari 10 aitem. Instrumen yang digunakan yaitu 
modul pelatihan kontrol diri dengan permainan tradisional gembatan pada anak agresif. 
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Prosedur Penelitian 

Penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. 

Pada tahap persiapan, aktivitas yang dilakukan adalah menentukan subjek penelitian, membuat 
instrumen penelitian, dan menyiapkan modul penelitian. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan 

penelitian. Pada tahap ini dilakukan pre-test skala pada subjek. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan 

permainan gembatan yang dilakukan selama 6 sesi, yaitu pada sesi pertama dilakukan pembagian 

kelompok dan simulasi permainan gembatan termasuk penjelasan mengenai permainan. Pada sesi 
kedua dilakukan permainan gembatan seperti pada umumnya. Pada sesi ketiga, diperlihatkan video 

mengenai kontrol diri pada subjek, yang bertujuan sebagai modelling untuk anak-anak. Sesi 4-6 yaitu 

melakukan permainan gembatan seperti pada umumnya. Selama permainan subjek dan peserta 

permainan akan diberikan reward bagi kelompok yang menang dan akan diberikan hukuman bagi 

peserta yang melanggar aturan. Selama proses bermain, dilakukan observasi terhadap peserta. Setiap 
selesai melaksanakan tiap sesi, maka akan dilakukan refleksi kepada subjek dan peserta mengenai 

permainan. Setelah semua sesi dilaksanakan maka akan dilakukan post-test untuk mengetahui tingkat 

kontrol diri setelah dilakukan perlakuan. Selanjutnya akan dilakukan follow up oleh terapis kepada 

klien. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data. 

 
Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan uji willcoxon yang dilakukan dengan 

menguji pre-test dan post test sehingga dapat dilihat keefektifan perlakuan.  

 
 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Hasil  

Hasil intervensi menunjukkan bahwa target pada setiap sesi tercapai. Dari hasil pre-test dan post-

test subjek, menunjukkan bahwa tingkat kontrol diri anak menjadi meningkat. Secara umum, subjek 
menunjukkan peningkatan kontrol diri.  Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post test - pre test Negative Ranks 1a 1.00 1.00 

Positive Ranks 8b 5.50 44.00 

Ties 1c   

Total 10   

a. post test < pre test 

b. post test > pre test 

c. post test = pre test 
 

 

Interpretasi Uji Wilcoxon 

Negative Ranks atau selisih (negatif) antara hasil kontrol diri untuk Pre Test dan Post Test adalah 1. 

Nilai 1 menunjukkan adanya satu siswa yang mengalami penurunan (pengurangan) dari nilai Pre Test 
ke nilai Post Test. 

 

Positif Ranks atau selisih (positif) antara hasil interaksi sosial untuk Pre Test dan Post Test. Disini 

terdapat 8 data positif (N) yang artinya terdapat 10 siswa yang mengalamai peningkatan hasil kontrol 
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diri dari nilai Pre Test ke nilai Post Test. Mean Rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah 

sebesar 5,50, sedangkan jumlah rangking positif atau Sum of Ranks adalah sebesar 44,00. 

 

Ties adalah kesamaan nilai Pre Test dan Post Test, disini nilai Ties adalah 1, sehingga dapat dikatakan 
bahwa ada satu siswa yang sama antara Pre Test dan Post Test. 

 

Test Statisticsa 

 post test - pre test 

Z -2.549b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .011 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Berdasarkan output “Test Statistics”. Diketahui Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,011. Karena nilai 

0,011 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa 
ada pengaruh permainan tradisional gembatan terhadap kontrol diri anak agresif. 

 

 
 

Gambar 1. Grafik hasil pre-test dan post test kontrol diri  

 

Hasil keseluruhan intervensi menunjukkan adanya perubahan perilaku subjek. Kemampuan 

mengontrol diri subjek cukup berkembang dengan baik, walaupun terdapat seorang anak yang 
menunjukkan penurunan kontrol diri namun tingkat penurunannya tidak terlalu tinggi. Hasil di atas 

juga mneunjukkan bahwa terdapat seorang anak (I) yang menunjukkan angka kontrol diri yang tetap 

(MK). Namun secara umum dapat dikatakan bahwa terapi bermain dengan permainan tradisional 

gembatan dapat meningkatkan kontrol diri anak agresif. 
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Gambar 2. Diagram hasil observasi kontrol diri 
 

Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa selama permainan berlangsung terdapat 

peningkatan pada kontrol diri subjek, hal ini berdasarkan aspek kontrol diri. Aspek mampu mengikuti 

aturan meningkat, hal ini menunjukkan bahwa subjek mampu menjalankan aturan-aturan yang telah 

disepakati. Aspek membedakan perilaku yang benar dan salah, selama permainan juga mengalami 
peningkatan, hal ini berarti bahwa subjek bersedia menerima sanksi jika melakukan kesalahan dan 

berbuat sportif selama permainan. Aspek mengekspresikan perasaan dengan tindnakan yang benar 

juga mengalami peningkatan, hal ini berarti bahwa subjek tidak mudah terpancing emosinya saat 

diledek dan tidak bertindak agresif ketika ada masalah. 

 

 
Gambar 3. Diagram hasil observasi perilaku agresif 

 
Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan bahwa selama permainan berlangsung terdapat 

penurunan pada perilaku agresif subjek. Penurunan tersebut terjadi baik pada agresi fisik maupun 

agresi verbal. 
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil intervensi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa permainan tradisional gembatan 

dapat meningkatkan kemampuan kontrol diri anak agresif. Permainan tradisional membutuhkan 
kemampuan berpikir logis dalam memainkannya karena mengandung aturan-aturan dan prosedur 

dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Makin tinggi tingkat kesulitan aturan permainan 

makin dibutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi. Permainan tradisional juga dimainkan lebih dari 

satu orang sehingga dikategorikan sebagai permainan sosial (Iswinarti, 2017). 
 

Hasil penelitian (Iswinarti, 2012) menunjukkan bahwa salah satu nilai pembelajaran kompetensi sosial 

pada permainan tradisional gembatan adalah komponen pengendalian diri. Pengendalian diri ini 

terdiri dari mengikuti aturan, membedakan perilaku yang benar dan salah, serta mengekpresikan 

perasaan dengan tindakan yang tepat. Penelitian membuktikan bahwa bermain akan memfasilitasi 
pengetahuan anak tentang dunia, kenyaman dan keterampilan dalam memproses dan 

mengekspresikan emosi, serta kemampuan untuk menjalani hubungan dengan orang lain maupun 

lingkungannya.  

 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat satu anak yang mengalami penurunan tingkat 
kontrol diri dan seorang anak tidak mengalami peningkatan maupun penurunan tingkat kontrol 

dirinya. Hal tersebut dapat terjadi karena kontrol diri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang 

memperngaruhi kontrol diri yaitu faktor internal meliputi perlakukan pada saat kecil dan proses 

kognisidan eksternal dan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga dan hubungan dengan teman 
sebaya serta berhubungan dengan budaya dilingkungannya (Nathan, & Susan, 2003). Salah satu faktor 

tersebut dapat menjadi penyebab kedua anak tersebut tidak mengalami peningkatan dalam kontrol 

dirinya.  

 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku agresif pada subjek mengalami penurunan, baik 
agresi fisik maupun verbal. Hal ini berarti bahwa permainan tradisional bentengan yang mampu 

meningkatkan kontrol diri sehingga dengan kemampuan kontrol diri yang baik mengakibatkan 

perilaku agresif menurun. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh situmorang 

(2018) yang menemukan bahwa perilaku agresif dan kontrol diri saling berkaitan, kontrol diri 
memiliki peran terhadap kecenderungan individu melakukan perilaku agresif. Denson (2012) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa kemampuan kontrol diri yang tidak baik dapat memberikan 

kontribusi untuk munculnya perilaku agresif.  

 

Permainan dalam penelitian ini dipimpin oleh fasilitator yang memandu, mengawasi dan memberilan 
refleksi kepada siswa. Melalui refleksi yang telah diberikan anak diharapkan memperoleh 

pengalaman-pengalaman terkait kontrol diri karena refleksi-refleksi yang diberikan dalam permainan 

ini menggungkap aspek aspek dari kontrol diri. Refleksi diberikan setelah permainan pada setiap 

sesinya. Fasilitator memberikan refleksi berupa pertanyaan-pertanyaan dari pengalaman siswa terkait 
aturan saat bermain boy-boyan kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dalam aturan di 

sekolah maupun di masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan harapan subjek dapat memperoleh 

dan mengaplikasikan pada kehidupan nyata melalui refleksi-refleksi yang telah diberikan pada setiap 

sesinya. 

 
S I M P U L A N  

Pemberian terapi bermain dengan permainan tradisonal gembatan berpengaruh pada peningkatan 

kontrol diri anak agresif. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak diharapkan mampu anak 

untuk dapat mengontrol emosi sehingga anak dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan. Kontrol diri yang baik, maka akan menurunkan perilaku agresif anak.  
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