Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

PERAN PEMBERIAN CERITA IMAJINATIF
DALAM MENURUNKAN PERILAKU AGRESIF
PADA MASA ANAK AWAL
Defani Ismiriam Rakhmi
Program Psikologi Profesi Universitas Muhammadiyah Malang
devaniismiriam@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh penggunaan cerita imajinatif dalam upaya menurunkan
perilaku agresif anak, menggunakan jenis Quasi Experiment One Group Pre test-Post test design, tanpa
kelompok kontrol. Subjek sebanyak sembilan siswa yang berumur 4-7 tahun di TK Kasih Ibu, yang
melakukan perilaku agresif lebih dari 20% dari indikator skala agresif, dipilih menggunakan metode
purposive sampling. Subyek eksperimen diseleksi berbasis tes Intelegensi, kemudian diberi perlakukan
berupa penyampaian cerita imajinatif selama enam hari dengan tema yang berbeda-beda. Data saat pretest dan post-test dikumpulkan dengan observasi, kemudian dianalisis menggunakan statistic deskriptif
berupa rata-rata dari tingkat agresivitasnya, kemudian dideteksi perubahannya. Perubahan perilaku
sebelum dan sesudah perlakuan dianalisis dengan uji beda non-parametrik, wilcoxon. Hasil penelitian
menunjukkan perilaku agresif secara rata-rata menurun sebesar 26% setelah perlakuan dan
menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan (Z-skor -2,680 lebih
kecil dari nilai kritis 1,96; probabilitas 0,007 lebih kecil dari 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
menyampaikan cerita imajinatif, secara efektif berpengaruh menurunkan perilaku agresif anak dan dapat
diberikan rekomendasi kepada praktisi bahwa penggunaan cerita imajinatif dapat dipakai sebagai
perlakuan untuk memberikan terapi pada klien anak.
Kata kunci: Perilaku Agresif, Cerita Imajinatif, Anak Usia Awal, perlakuan
LATAR BEL AKANG
Perilaku Agresif (aggression), merupakan topik yang amat menarik dan sering menjadi fokus kajian
para cendekiawan, akademisi maupun praktisi psikologi. Ketidak seragaman dalam memahami,
memberikan pengertian dan mengukur perilaku agresif dan bahkan cara memberikan itervensi kepada
subyek, menjadikan bahasan agresi semakin menarik dikaji. Secara sederhana perilaku agresif diartikan
sebagai bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental.
Perilaku agresif secara umum merupakan perilaku seseorang yang membahayakan, menyakiti, atau
melukai orang lain, segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai mahluk hidup
lain yang tidak menginginkan datangnya perilaku. Perilaku agresif sebagai perilaku fisik atau lisan yang
dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan, misalkan tendangan, tamparan, ancaman dan hinaan atau
gosip yang membuat orang lain terluka secara fisik maupun non fisik (Estévez, Jiménez, & Moreno,
2018; Krishnaveni & Shahin, 2014; Myers, 2010; Tutian & Shechtman, 2015)
Fakta dilapangan perilaku agresif dilakukan oleh berbagai orang, laki-laki atau perempuan, anak-anak,
remaja atau dewasa. Hasil kajian Kurniawan (2014)menunjukkan sebanyak 33,6% dari 113 siswa
melakukan perilaku agresif. Sementara Penelitan Erlina.T.R. Dewi (2014) dari keseluruhan siswa
kelompok B TK ABA Tegal Domba terdapat 40,74% melakukan perilaku agresif, pada anak laki-laki
maupun perempuan. Penelitian lain disebutkan pada anak-anak di TK Darul Atsar Bukit Tinggi
menunjukkan bahwa ada beberapa anak melakukan perilaku agresif berbentuk mengganggu teman,
menimbulkan kekacauan dan sering melampiaskan kemarahannya dengan melempar benda. Sementara
penelitian Latifa (2012) di Sekolah Dasar di Kota Bogor ada 53% dari 60 siswa melakukan tindakan
agresif di sekolah.
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Hasil penelitian lain menyebutkan anak cenderung melakukan perilaku agresif pada usia dini, ketika
berumur dua sampai empat tahun dan 15% dari mereka akan mengalami permasalahan secara sosial
pada masa remajanya (Piquero AR, Carriaga ML, Diamond B, Kazemian L, & DP, 2012). Sementara
penelitian Erskine HE, Ferrari AJ, Nelson P, Polanczyk GV, and Flaxman AD (2013) menyatakan anak
yang melakukan perilaku agresif berkisar usia 5 sampai 19 tahun, yang salah satu sebabnya adalah mereka
telah mendapat contoh dari orang yang lebih tua. Di Irlandia Utara, menurut Police Service of Northern
Ireland kekerasan menjadi penyebab tertinggi untuk pembentukan anak berperilaku agresif yaitu sekitar
70,6% dan 68,7% dari populasi tersebut mereka mendapatkan kekerasan dari orang yang berusia diatas
18 tahun (Hanratty, Macdonald, & Livingstone, 2015). Selain itu, survey yang dilakukan oleh The Youth
Risk Behavioral Survey (YRBS,2011) menunjukkan 33% anak, umur 9-12 tahun dilaporkan melakukan
agresif fisik. Prosentase tertinggi dari hasil survey tersebut terjadi pada anak usia 9 tahun (King, 2014).
Secara teoritis dan empiris perilaku agresif dapat ditekan atau dikendalikan. Pada penelitian Hanraty
(2015) dijelaskan bahwa untuk menekan perilaku agresif digunakan cara dengan menggunakan intervensi
psikososial dengan memodifikasi lingkungan. Selain itu, penggunaan cerita imajinatif untuk menurunkan
perilaku agresif pada anak-anak, selain membentuk karakter juga dapat mengenalkan, memberikan
keterangan atau menjelaskan hal baru kepada anak, dan menyampaikan pembelajaran positif mengenai
apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Bukti empiris membuktikan bahwa anak-anak lebih antusias ketika
mendengarkan cerita. Bagi anak, duduk berlama-lama mendengarkan cerita lebih menyenangkan
dibandingkan duduk manis mendengarkan pejelasan dan nasihat yang diberikan orang dewasa. Melalui
cerita kita dapat memberi contoh pada anak bagaimana menyikapi suatu permasalahan dengan baik
(Musfiroh, 2005). Selain itu, Erlina.T.R. Dewi (2014) juga melakukan penelitian dalam rangka Dalam
penelitian tersebut terdapat penurunan perilaku agresif pada anak-anak TK setelah dilakukan intervensi
menggunakan cerita. Namun dalam penelitian tersebut tidak dilakukan pemilihan cerita yang sesuai
untuk digunakan intervensi. Selain itu juga dalam penelitian tersebut subjek yang digunakan tidak
disetarakan kemampuan kognitifnya, padahal penyetaraan kemampuan kognitif untuk menerapkan
metode cerita dalam menekan perilaku agresif sangat diperlukan, agar peneliti bisa menyesuaikan proses
bercerita yang akan digunakan. Berangkat dari paparan empiris diatas menarik dirancang sebuath
penelitian eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan cerita imajinatif
dalam menurunkan perilaku agresif pada anak usia empat sampai tujuh tahun atau anak usia awal.
TINJAUAN PUSTAKA
Perilaku Agresif
Di beberapa litaratur perilaku agresif diartikan bervariasi. Perilaku agresif merupakan bentuk perilaku
yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental, yang ditimbulkan oleh
suatu tekanan yang dapat menghasilkan kecenderungan amarah (Sobur, 2003). Sementara menurut
Krahe (2013)segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain
yang tidak menginginkan datangnya perilaku, sebuah perilaku yang memiliki tujuan yang sama yaitu
menyakiti atau menciderai lawan (Krishnaveni & Shahin, 2014). Pengertian lainya perilaku agresif
sebagai perilaku fisik atau lisan yang dimaksudkan untuk kerusakan (Myers, 2010). Dalam Diagnostic
and statistical from mental disorder (DSM) dimasukan sebagai kriteria gangguan tingkah laku jika memiliki
pola perilaku yaitu dilakukan berulang dan tetap selama 12 bulan terakhir, dikategorikan sebagai
gangguan oposisi menentang dan gangguan perilaku yang mencakup pola perilaku yang ditandai dengan
berbagai bentuk pertentangan, kemarahan dan balas dendam, sedangkan gangguan perilaku digambarkan
sebagai perilaku bermasalah dan merupakan manifestasi dari kekerasan atau agresif.
Perilaku agresif dalam berbagai bentuk atau kelompok, yang muncul seperti tendangan, tamparan,
ancaman dan hinaan atau gosip yang membuat orang lain terluka. Agresif dapat dikelompok menjadi
beberapa jenis. Berkowitz (2005) mengelompokkan agresivitas dalam tiga jenis yaitu: Agresif fisik yaitu
perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang secara fisik seperti memukul dan menendang.
Agresif verbal yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang sebagai umpatan atau bahkan
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ancaman seperti memaki dan mengancam. Agresif pasif yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti
seseorang tidak secara fisik dan verbal misal menolak bicara, bungkam, dan tidak peduli.
Teori Perilaku Agresif
Para ahli psikologi banyak melakukan pengamatan tentang agresif, sehingga muncul berbagai teori
agresif. Teori-teori yang muncul dilandasi oleh pendekatan yang dipahami dari setiap pakar psikologi.
Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku agresif. Paliang tidak ada dua teori
dasar dalam agresif. Pertama Teori Behaviorisme, Behaviorisme memandang bahwa pada dasarnya
manusia tidak membawa bakat apa-apa untuk menciptakan sebuah perilaku agresif. Perilaku agresif yang
muncul pada manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar tempat
mereka hidup (Prawira, 2014). Ketika manusia hidup pada lingkungan yang buruk, seperti sering melihat
tindak kekerasan akan menghasilkan manusia yang berperilaku keras dan buruk. Sebaliknya, ketika
manusia hidup di lingkungan yang baik, seperti hidup dimana banyak diberikan kasih sayang akan
menghasilkan manusia yang lembut dan baik. Kedua adalah teori belajar sosial. Asumsi dasar dari teori
belajar sosial adalah sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan
atas tingkah laku individu yang ditampilkan oleh individu-individu yang lain yang menjadi model. Para ahli
teori ini percaya bahwa social modeling adalah metode yang lebih sering menyebabkan agresi. Anak-anak
yang lebih sering melihat model orang dewasa agresif akan lebih agresif dari pada yang tidak sering. Hal
ini dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar sosial ditekankan kondisi lingkungan yang membuat
seseorang memperoleh dan memelihara respon-respon agresif (Tri & Hudaniah, 2012).
Cerita Imajinatif Sebagai Metode Terapi
Bercerita merupakan kegiatan menuturkan sesuatu yang didalamnya terdapat kisah atau cerita, baik
mengenai perbuatan atau suatu kejadian serta disampaikan secara lisan yang bertujuan membagikan
pengetahuan dan pengalaman kepada orang lain. Dalam konteks komunikasi, bercerita dapat diartikan
sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain melalui penuturan dan pengucapan suatu ide yang
ada dalam cerita tersebut. Selain itu terdapat saran dan nasihat yang terangkum didalam cerita imajinatif.
Cara ini bisa digunakan untuk menanamkan nilai sosial dan memberi tahu kepada anak cara dalam
memecahkan masalah tanpa melakukan tingkah laku agresif (Bachri., 2005; Erlina.T.R Dewi, 2014).
Penyampaian suatu cerita menjadi salah satu cara yang menyenangkan untuk anak-anak belajar. Ketika
anak mendengarkan sebuah cerita mereka dapat mengkomunikasikan informasi penting tentang apa
yang terjadi dilingkungan mereka dan respon apa yang harus mereka tunjukkan ketika mengalami
peristiwa tersebut. Hal ini lah yang menjadi dasar bahwa cerita dapat menjadi metode terapi untuk anak.
Selain itu, mendengarkan cerita mempermudah dalam mengintepretasikan permasalahan anak melalui
kemampuan imajinasi dan dapat menjadi salah satu metode pembelajaran bagi anak karena memiliki sifat
yang menyenangkan, tidak menggurui, serta dapat mengembangkan imajinasi. Penggunaan bahasa yang
imajinatif ketika seseorang menyampaikan cerita pada anak akan dapat menghasilkan respon-respon
intelektual dan emosional dimana anak merasakan dan menghayati keindahan, keajaiban, kelucuan,
kesedihan dan ketidakadilan. Anak-anak akan merasakan bagaimana memikul penderitaan dan
mengambil resiko dari berbagai masalah yaitu masalah diri sendiri ataupun masalah orang lain (Resmini,
2010). Selain itu, cerita memiliki banyak manfaat yang dapat mempengaruhi perkembangan anak
terutama pada aspek sosio-emosi anak (Fauziddin, 2014).
Hubungan Perilaku Agresif dan Cerita Imajinatif
Perilaku agresif yang selalu diulang-ulang di masa anak-anak akan membentuk perilaku negatif dan
berbahaya di masa dewasanya. Oleh sebab itu, tindakan preventif sangat diperlukan agar tidak terjadi
perilaku negatif dan berbahaya. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi perilaku agresif saat anakanak. Metode penyampaian cerita imajinatif pada anak dapat menjadi salah satu alternatif untuk
menurunkan perilaku agresif khususnya pada anak. Ketika anak-anak masuk dalam tahap pra-operasional
sangat tepat jika membimbing dengan cerita. Sebab pada tahap ini bahasa menjadi alat yang sangat kuat
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untuk membangun kesan mental dalam bentuk imitasi dari dalam agar dapat bertindak dengan baik
dikemudian hari (Djiwandono, 2005).
Kegiatan penyampaian cerita imajinatif tidak hanya mempengaruhi kognitif anak untuk menjadikan anak
berperilaku baik, namun juga membentuk perkembangan emosi yang baik. Anak usia empat sampai tujuh
tahun harus mempelajari ekspresi-ekspresi orang lain sebagai cara agar mereka bisa menemukan respon
yang harus mereka lakukan. Melalui kegiatan penyampaian cerita imajinatif anak-anak menjadi tahu
perbedaan antara respon bahagia dan tidak bahagia (Djiwandono, 2005). Selain itu, kegiatan
penyampaian cerita imajinatif membantu anak untuk sering memunculkan emosi positif yang pada tahap
tersebut hanya bisa memunculkan satu emosi dan pada anak-anak emosi yang paling sering kali muncul
adalah kemarahan dan ketakutan yang jika emosi tersebut sering mucul akan berdampak pada
munculnya perilaku agresif negatif.
METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian Experimental Design bentuk Quasi experimental design jenis One
group pretest-posttest dimana peneliti membuat kondisi subjek eksperimen, dengan jalan memberi
perlakuan. Penelitian dilakukan dengan cara melihat perbandingan antara sebelum perlakuan dengan
sesudah perlakuan tanpa menggunakan kelompok kontrol. Pada penelitian ini, kegiatan penyampaian
suatu cerita imajinatif sebagai perlakuan pada subjek bertujuan untuk menekan perilaku agresif yang
dimunculkan anak yang masuk dalam usia awal.
Lokasi dan Subjek
Penelitian ini dilakukan di TK Kasih Ibu, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Subjek
penelitian ini adalah siswa – siswa kelompok B dengan rentang usia empat sampai tujuh tahun atau
anak-anak yang masuk dalam usia anak awal. Teknik pemilihan subjek adalah purposive sampling atas
dasar pertimbangan peneliti sendiri . Kriteria-kriteria atau karakteristik yang menjadi subjek meliputi :
Anak berusia 4-7 tahun, Subjek memiliki tingkat intelegensi dengan kategori diatas rata-rata dan
menunjukkan prosentase perilaku agresif lebih dari 20%.
Variabel dan Instrumen
Penelitian ini memerankan variabel bebas yakni cerita imajinatif dan terikat yaitu perilaku agresif. Cerita
imajinatif disampaikan secara langsung kepada subyek dengan menggunakan visualisasi atau
mempraktikan perilaku tokoh yang mengalami peristiwa dalam cerita tersebut, atau terkadang
menggunakan peraga. Observasi yakni tindakan pengamatan dibantu lembar observasi untuk melihat
tingkat agresivitas yang dimiliki subjek. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berdasar dari
beberapa aspek perilaku agresif, meliputi agresif Fisik dengan indikator menendanh, memukul,
mendorong, berkelahi, merusak barang dan mencubit. Agresif verbal dengan indicator Menanci dan
memaki, menghina, berkata korot, mengancam, Agresif pasif dengan indicator menilak biacat, bungkam
dan tidak peduli.
Prosedur dan Analisa Data Penelitian
Penelitian ini dilakukan kegiatan penyampaian cerita imajinatif dalam enam kali sesi, menggunakan tema
cerita dan alat peraga yang berbeda. Cerita yang digunakan di uji coba try out terlebih untuk mengetahui
kesesuaian cerita dengan indikator yang sudah ditetapkan. Peneliti melakukan diskusi terlebih dahulu
dengan guru dan orang lain (significant other) yang dekat dengan subjek, untuk mendapatkan kesesuaian
rencana pemberian perlakuan. Observasi awal dilakukan selama dua hari untuk mengetahui seberapa
tingkat agresivitas anak berdasarkan indikator. Setelah tingkat agresivitas diketahui, dilakukan tes
Intelegensi menggunakan Colour Progressive Matrices (CPM), kepada 18 siswa. baik yang perilaku
agresifnya diatas maupun dibawah 20%, untuk mengetahui tingkat kognitif anak, untuk mengetahui
tingkat kecerdasan anak yang memenuhi syarat untuk diberi perlakuan dan sebagai dasar pemilihan
cerita yang akan digunakan sebagai perlakuan dan juga untuk menseleksi siswa sesuai dengan
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karakteristik subjek yang memenuhi syarat. Hasil observasi awal untuk mendapatkan data pre-test subjek
diperoleh dari 18 siswa terdapat 12 siswa yang memiliki agresivitas diatas 20%. Data secara lengkap
dapat dilihat di Tabel 2.
Tabel 2. Identifikasi Frekuensi Perilaku Agresif
No

Identitas Anak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ARD
ARK
BGS
BL
FN
GLNG
JN
KVN
MT
RF
RFL
RNG
RFN
RSK
TT
TRT
WDN
YY

Jumlah
Jenis
Perilaku
Agresif
yang muncul
8
5
5
2
0
6
2
7
3
5
5
7
9
0
6
1
9
6

Prosentase (%)

Kategori Subjek

40%
25%
25%
10%
0%
30%
10%
35%
15%
25%
25%
35%
45%
0%
30%
5%
45%
30%

Subjek
Subjek
Subjek
Bukan Subjek
Bukan Subjek
Subjek
Bukan Subjek
Subjek
Bukan Subjek
Subjek
Subjek
Subjek
Subjek
Bukan Subjek
Subjek
Bukan Subjek
Subjek
Subjek

Pemberian perlakuan berupa penyampaian ceritam imajinatif dengan tema yang berbeda oleh guru atau
significant other berbasis pada modul yang sudah disusun, selama enam kali dalam enam hari pada semua
anak. Proses mendengarkan cerita juga disertai dengan visualisasi seperti pencerita menggunakan alat
peraga, menirukan suara tokoh, atau menunjukkan gambar. Pada saat pemberian perlakuan dilakukan
observasi.
Analisis Data
Analisa data penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kuantitatif. Data hasil observasi saat pre-test
dan post-test dikaji menggunakan statistic deskriptif yaitu dengan menghitung rata-rata dan standart deviasi
dari tingkat agresivitas pada semua subjek, lalu melihat perubahan nya. Peneliti juga melihat perubahan
nilai dengan menggunakan analisis uji beda non-parametrik, wilcoxon.
HASIL DAN PEMBAHASAN
TK Kasih Ibu berada dalam wilayah kota namun sebagian besar siswa yang bersekolah di TK tersebut
bertempat tinggal di daerah Kabupaten Malang. Letak sekolah tersebut berada di daerah marginal
perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kota Malang. Siswa-siswa yang bersekolah rata-rata diasuh
oleh neneknya atau ikut saudaranya. Orang tua mereka bekerja seharian penuh tidak bisa mengasuh
anak-anaknya seharian penuh. Siswa-siswa sekolah tersebut sebagian besar memiliki permasalahan dan
beban kehidupan seperti sudah menjadi anak yatim atau yatim piatu. Hanya ada lima orang wali murid
yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan latarbelakang pendidikan
orangtuanya juga tidak tinggi. Kebanyakan pendidikan orang tuanya hanya berlatarbelakang pendidikan
SMP.
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Cerita Imajinatif yang disampaikan dalam penelititn ini berjudul “Persahabatan Kucing dan Angsa”
dengan menggunakan media cerita berupa gambar berukuran besar. Cican dan Kata-kata ajaib” dengan
menggunakan peraga buku gambar, “Teman Baru Icha” dengan memakai buku cerita, “Si Monyet
Pemarah” dengan menggunakan sebuah boneka monyet, “Si Moo Ciptaan Tuhan”, dan cerita bertema
tentang saling berbagi, dengan judul “Indahnya berbagi bersama teman”. Setelah melakukan kegiatan
mendengarkan cerita guru melakukan Tanya jawab dengan siswa-siswa dan meminta siswa untuk
menceritakan kembali isi cerita selama kurang lebih 15 menit. Hala aianaia dilakukan untuk mengetahui
apakah semua siswa memperhatikan dan mengetahui isi dari cerita. Hasilnya rata-rata semua siswa
dapat menjawab dengan benar. Semua siswa juga bisa memahami hal apa saja yang boleh atau tidak
boleh dilakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan tes pemahaman cerita kepada siswa setiap hari,
berupa pertanyaan-pertanyaan terkait isi cerita. Hasl tes diperoleh bahwa 9 subjek mendapatkan skor
pemahaman cerita dengan kategori tinggi, diatas 17,5.
Pada saat istirahat siswa melakukan berbagai aktifitas, bermain di ruang bermain in-door ataupun outdoor. Pada saat siswa beristirahat tersebut, observasi dilakukan dan mencatat perilaku agresif yang
muncul pada subjek menggunakan form yang sudah disiapkan. Hasilnya menunjukan subjek berperilaku
agresif diatas 20%, jumlahnya berkurang dibandingkan saat pre-test, dari sebanyak 9 orang siswa hanya 6
orang, kemudian pada hari kedua menurun lagi tinggal 3 orang saja, hari ketiga tinggal 1 orang. Di hari
keempat hingga terakhir pemberian perlakuan, semua subjek tidak memunculkan perilaku agresif lebih
dari 20%. Hal ini menandakan pemberian perlakuan menurun dibanding saat pre-test. Setelah dilakukan
perlakukan kegiatan mendengarkan cerita peneliti melakukan observasi lanjutan atau post-test selama
tiga hari berturut-turut untuk melihat efek yang diterima subjek setelah melakukan kegiatan
mendengarkan cerita.
Hasil observasi pada sembilan subjek yang mengikuti kegiatan perlakuan, perilaku agresifnya menurun
antara sebelum (pre-test) dan sesudah(post-test) perlakuan sekitar 61% sampai 89%. Ada satu subjek yang
perilaku agresifnya menurun paling tinggi sebesar 40% yaitu subjek “7”. Sementara itu, subjek yang
perilaku agresifnya menurun dengan jumlah relatif rendah ada dua orang yakni subjek “3” (18%) dan
subjek “1” (17%). Secara keseluruhan menunjukkan ada penurunan perilaku agresif sebesar 26%.
Selama pre-test perilaku agresif anak yang sering muncul ada dua jenis yakni memukul dan menendang.
Sementara yang tidak muncul adalah menolak berbicara. Hasil post-test menunjukkan adanya penurunan
disetiap jenis perilakunya. Penurunan kemunculan terbesar terjadi pada jenis perilaku menendang dan
penurunan kemunculan terkecil terjadi pada jenis perilaku mengancam. Subjek selama pretest
menunjukkan perilaku agresif yang paling tinggi dengan jenis perilaku fisik. Indikator yang digunakan saat
observasi yang berdasar dari jenis perilaku agresif yang tidak muncul adalah jenis perilaku agresif pasif.
Hasil uji beda menggunakan analisis wilcoxson dapat dilihat pada Tabel 4
Tabel 4. Uji Wilcoxson sample t-test pre-test dan post-test
Wilcoxson sample t-test
Pre Test – Post Test

Z
-2.680a

P
.007

Keterangan
Signifikan

Hasil analisis menyatakan bahwa hasil nilai Z skore sebesar 2.680 dengan tanda negatif lebih besar dari
z table pada alpha 0,05 dan nilai probabilitas sebesar 0.007 lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa mendengarkan cerita efektif dapat mempengaruhi penurunan perilaku agresif pada subjek.
Penelitian ini menunjukkan perilaku agresif pada siswa-siswa TK Kasih Ibu pada kelompok B yang berusia
antara lima sampai tujuh tahun, berkurang setelah diberi perlakuan berupa mendengarkan cerita
imajinatif selama minimal enam hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan jumlah perilaku agresif
pada anak antara sebelum dan sesudah perlakuan. Hal inimengindikasikan bahwa pemberian perlakuan
mendengarkan cerita pada subjek efektif menurunkan perilaku agresif yang ditunjukkan subjek.
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Sembilan subjek yang perilaku agresifnya menurun berada pada sifat egosentrisme atau pra-operasional
yang sedang berkembang menuju operasional konkret. Setelah subjek mendengarkan cerita imajinatif
atau cerita yang dialami seseorang, membentuk prespektif mereka menjadi positif terhadap orang lain.
Pembelajaran yang ada dalam cerita dapat menjadikan sebuah motivasi ketika berinteraksi dengan orang
dan membuat anak mengulang kembali pelajaran yang ada dalam cerita pada diri sendiri. Sebagaimana
disebutkan (Djiwandono, 2005) bahwa bahasa yang didengarkan dapat menjadi alat yang tepat untuk
membangun kesan mental dalam bentuk imitasi dari dalam diri untuk bertindak dengan baik dikemudian
hari.
Ditinjau dari perkembangan kognitif subjek juga mengalami perkembangan yang baik dari egosentris ke
konseptual sebab cerita membuat anak berkonsep dengan baik melalui pengalaman sekaligus
mengetahui konsekuensi yang dirasakan dari imajinasi cerita yang didengarkan. Pengalaman yang
dirasakan subjek membentuk kognitif mereka kekeadaan yang konkret yaitu subjek dapat memecahkan
masalah menggunakan gambaran simbolik. Ini dibuktikan saat setelah memberikan perlakuan
mendengarkan cerita ada salah satu subjek mengingatkan salah satu temannya untuk tidak berbuat nakal
karena berbuat nakal akan menanggung konsekuensi sama seperti yang dilakukan tokoh yang ada dalam
cerita.
Metode penyampaian cerita imajinatif ini merupakan salah satu cara untuk membawa subjek berada
pada kondisi yang positif dan alat bantu subjek mengidentifikasikan dirinya yang selalu sering berbuat
tidak benar kearah yang baik sesuai dengan karakter, tema, atau peristiwa yang ada dalam cerita.
Mendengarkan cerita juga dapat sebagai metode sosialisasi karakter sejak dini untuk membimbing anak
melakukan perilaku berkarakter melalui kekuatan pesan baik yang ada dalam cerita yang didengarkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek dengan kognitif kategori diatas rata-rata memperlihatkan
penurunan berperilaku agresif setelah diberi perlakuan mendengarkan cerita. Ini sejalan dengan Riana.
Mashar (2017) bahwa seorang anak yang dapat memahami cerita dengan baik dapat menimbulkan anak
tersebut tertarik terhadap pemikiran, emosi, dan perilaku tokoh cerita yang didengarkan, yang akan
memproyeksikan perilaku, emosi, dan pikiran yang ada pada dirinya.
Selain itu, melakukan kegiatan mendengarkan cerita pada anak-anak yang dilakukan secara berturutturut meningkatkan emosi positif. Hal ini sesuai dengan penelitian R. Mashar and Sulistiyowati (2015)
yang menunjukkan bahwa cerita meningkatkan ingatan terhadap sesuatu yang positif yang membentuk
seorang anak untuk berperilaku baik. Secara khusus, perilaku baik dibuktikan pada penelitian yang
dilakukan Musavi and Hejazi (2014) bahwa cerita dapat menaikan perilaku positif dan menurunkan
anak berperilaku agresif. Bahkan penelitian Woolley (2012) menunjukkan mendengarkan cerita dapat
meningkatkan empati sebagai perilaku baik pada anak guna menurunkan perilaku agresif yang dilakukan.
Hal ini seperti yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tema empati sebagai salah satu tema
dasar pada cerita untuk menumbuhkan kesadaran emosi yang berujung menghilangkan perilaku agresif
yang sering dilakukan anak.
SIMPULAN
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyampaian cerita imajinatif yang dilakukan pada
subjek selama enam hari dengan tema yang berbeda-beda dapat menurunkan perilaku agresif pada anak
dengan rentang usia empat sampai tujuh tahun. Kegiatan penyampaian cerita imajinatif dapat
menurunkan perilaku agresif secara efektif, karena dengan melakukan kegiatan tersebut dan memahami
isi cerita mendorong anak mampu merefleksikan diri mereka kearah lebih positif.
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat rumuskan beberapa implikasi pada guru, orangtua, dan
peneliti selanjutnya. Guru dapat menerapkan metode penyampaian cerita imajinatif dalam proses
pembelajaran, menggunakan peraga yang lebih bervariasi untuk membuat siswa-siswa lebih mema-hami
isi cerita bila mana ingin mencegah agar anak tidak melakukan perilaku agresif. Selain itu untuk orang
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tua dapat menerapkan metode penyampaian cerita imajinatif ini untuk menjadikan hubungan anak dan
orangtua lebih dekat, dan mengurangi agresif yang dilakukan. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan
penelitian yang sejenis dengan perbaikan pada proses pemberian perlakuan kegiatan penyampaian cerita
imajinatif dan memilih subjek yang lebih banyak. Proses pemilihan subjek yang digunakan tidak hanya
terbatas pada karakteristik yang digunakan peneliti saat ini, namun dapat memilih subjek yang
karakteristiknya lebih bervariasi misalnya didasarkan pada jenis kelamin atau jenis pekerjaan orang tua.
Sehingga harapannya efektifitas penyampaian cerita imajinatif sebagai metode menurunkan perilaku
agresif lebih terbukti.
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