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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi bermain cublak-cublak suweng dalam
meningkatkan interaksi sosial pada anak slow learner di SDN Mulyorejo 2. Metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode purpose sampling dengan kriteria yaitu siswa
slow learner yang memiliki IQ dibawah rata-rata pada tes CFIT skala 2, siswa kelas 4 dan 5, serta
siswa yang memiliki interaksi sosial yang kurang. Intervensi yang digunakan adalah bermain tradisional
cublak-cublak suweng sebagai media play therapy dan permainan tersebut juga digunakan sebagai
media observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan one group pre-test post-test design
dengan uji analisis menggunakan Wilcoxon Match Pairs Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
permainan tradisional cublak-cublak suweng dapat meningkatkan interaksi sosial pada anak dengan
slow learner di SDN Mulyorejo 2 Malang. Interaksi sosial pada anak efektif meningkat dilihat dari
aspek interaksi sosial pre-test dan pos-ttest. Pada aspek pre-test didapatkan hasil kurang baik dalam
interaksi sosial dan mengalami peningkatan pada skor post-test dalam interaksi sosial anak.
Kata kunci: interaksi sosial, slow learner, cublak-cublak suweng, play therapy.
LATAR BELAKANG
Sebagai makhluk sosial, seseorang akan senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi
seseorang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan
kelompok yang berhubungan timbal balik (Soekanto, 2012). Seseorang memulai hubungan timbal
balik atau interaksi sosial pertama kali di dalam lingkungan keluarga. Setelah melakukan interaksi di
lingkungan keluarga, anak akan memasuki lingkungan selanjutnya yaitu lingkungan di sekolah. Ketika
anak memasuki lingkungan sekolah, sifat timbal balik menjadi sangat penting dalam hubungan teman
sebaya (Santrock, 2007). Interaksi anak dengan teman sebayanya dapat mengembangkan
keterampilan yang diperlukan dan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial (Mansur, 2009).
Interaksi dengan teman sebaya pada anak usia sekolah dasar diwujudkan dalam bentuk aktivitas
yang dilakukan bersama-sama, diantaranya berbicara, mendengarkan musik, berangkat ke sekolah
bersama, dan bermain (Purwanti & Nur, 2002).
Perkembangan sosial pada anak sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan, anak
mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas, sehingga ruang gerak
hubungan sosialnya telah bertambah luas (Mansur, 2009). Kemampuan sosial peserta didik di sekolah
dasar akan berkembang seiring dengan pola hubungan dengan orang lain dalam bentuk interaksi
sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan timbal balik
antar individu, antar kelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok manusia
(Herimanto & Winarno, 2011). Interaksi sosial yang baik akan memberikan pengaruh yang positif
terhadap proses berinteraksi dengan teman sebaya sehingga menumbuhkan rasa nyaman dan
memungkinkan peserta didik menghadapi aneka perubahan dan dapat berinteraksi dengan baik.
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Perkembangan sosial anak berkaitan dengan perilaku prososial dan bermain sosialnya. Jika anak
kurang mampu berinteraksi dengan teman sebaya maka proses pembelajaran yang dialami oleh anak
kurang sepenuhnya dapat tersalurkan kepada anak (Susanto, 2014).
Media permainan dapat digunakan bagi pendidik maupun orang tua untuk mengarahkan anaknya
maupun memberikan pembelajaran dengan perantara melalui media permainan tersebut. Saat ini
pada era globalisasi terdapat banyak jenis permainan baik modern maupun tradisional, permainan
elektronik, permainan anak-anak, maupun dewasa. Bermain digambarkan dengan mencerminkan
kompetensi sosial, meningkatkan anak-anak untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga
mendorong terbentuknya pertemuan (Susanto, 2014). Bermain bagi anak mempunyai peran yang
sangat penting untuk perkembangan fisik psikologis dan sosial anak, sehingga untuk dapat mencapai
perkembangan yang optimal anak harus diberi waktu dan kesempatan untuk bermain terutama
dengan teman sebaya (Purwanti & Nur, 2002).
Permainan tradisional merupakan permainan yang mempuyai nilai terapeutik. Permainan (games)
adalah aktivitas bermain yang dilakukan dalam rangka mencari kesenangan, kepuasan, namun ditandai
dengan adanya pencarian menang dan kalah. Edwards (2009) mengemukakan bahwa permainan
tradisional adalah permainan dalam kehidupan anak-anak yang sangat penting karena dalam
permainan tradisional, anak akan diajarkan mengenai keterampilan khusus yang dibutuhkan pada
suatu budaya dan aspek lainnya dalam kehidupan. Irman (2017) dalam penelitiannya mengemukakan
bahwa beberapa nilai sosial yang terkandung dalam permainan tradisional diantaranya adalah anak
dilatih untuk berbagi dengan teman, diajarkan keterampilan komunikasi, membangun empati, dan
kerjasama dalam kelompok. Melalui permainan, anak-anak dapat mengekspresikan diri, mengenal
orang-orang yang ada disekitarnya sehingga dapat menjadi lebih akrab dan belajar untuk
berkompetisi di lingkungannya (Suwarjo & Eva, 2010). Permainan tradisional dinilai dapat
memberikan dampak yang sangat baik dalam membantu mengembangkan keterampilan emosi dan
sosial anak (Nur, 2013).
Permainan tradisional merupakan salah satu pendidikan bagi anak namun, dibentuk dalam hal yang
lebih menyenangkan sehingga dalam tetap memiliki nilai-nilai penting bagi perkembangan anak, baik
motorik maupun secara psikologis (Pebryawan, 2015). Perkembangan motorik yang didapatkan dari
permainan tradisional adalah perkembangan motorik kasar yaitu berlari, berjalan, melompat, dan
menjinjit (Akbari, 2009). Melalui permainan, anak dapat mengekspresikan dirinya, sehingga akan
membentuk berbagai kreativitas dan keterampilan yang pada akhirnya dapat menunjang keberhasilan
dalam kehidupan anak (Irman, 2017). Permainan yang dapat meningkatkan interaksi sosial pada anak
adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok karena dengan melakukan secara
berkelompok maka anak terjalin komunikasi pada anak tersebut.
Salah satu permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok adalah permainan tradisional
cublak-cublak suweng. Permainan tradisional cublak-cublak suweng merupakan permainan
tradisional yang berasal dari Jawa Tengah (Fad, 2014). Melalui permainan tradisional cublak-cublek
suweng anak dapat dapat mengembangkan interaksi sosial karena permainan tersebut dilakukan
secara berkelompok, sehingga selama permainan berlangsung anak dapat saling berinteraksi dan
berkomunikasi dengan teman sebaya. Permainan cublak-cublak suweng adalah permainan tradisional
ini dilakukan lebih dari satu anak dan dimainkan dengan adanya nyanyian sehingga dapat menimbulkan
kegembiraan dan diharapkan permainan tradisional ini mengembangkan kemampuan interaksi sosial
pada anak (Munawaroh, 2015).
Anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut ABK merupakan anak yang memiliki masalah
terhadap kemampuan kognitif, sosial, dan perilaku. Hal ini ditemukan pada anak anak dengan
gangguan slow learner. Anak berkebutuhan khusus biasanya menjadi orang asing di lingkungannya.
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Pada lingkungan sekolah masih banyak anak yang mendapatkan sikap kurang baik dari anggota
kelompok seperti dengan adanya kasus pengucilan kepada siswa berkebutuhan khusus di sekolah
dasar. Triani & Amir (2013) mengemukakan bahwa anak dengan gangguan slow learner adalah anak
yang memiliki prestasi belajar rendah atau berada dibawah rata-rata dari anak pada umumnya,
khususnya pada hampir seluruh area akademik. Selain itu, anak dengan gangguan ini juga memiliki
masalah secara sosial. Anak ini cenderung di asingkan dari lingkungannya karena dianggap bodoh.
Masalah yang dihadapi Anak slow learner diantaranya adalah anak mengalami perasaan minder
terhadap teman-temannya, anak cenderung bersikap pemalu, menarik diri dari lingkungan sosialnya,
lamban menerima informasi, hasil prestasi belajar kurang optimal dan mendapat label yang kurang
baik dari teman-temannya (Triani & Amir, 2013).
Pada beberapa sekolah diantaranya SDN Mulyorejo 2 Malang terdapat beberapa anak-anak yang
mengalami gangguan slow learner pada kelas 4 dan 5. Salah satu upaya untuk meningkatkan interaksi
sosial dengan teman sebaya pada siswa slow learner pada kelas IV dan V SD Negeri Mulyorejo 2
adalah melalui permainan cublak-cublak suweng. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan
interaksi sosial anak slow learner melalui permainan tradisional cublak-cublak suweng.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Interaksi Sosial
Beberapa perbedaan yang menjadi karakteristik anak lamban belajar bila ditinjau dari intelegensi,
bahasa, emosi, sosial dan moral. Tingkat intelegensi anak dengan lamban belajar dibawah anak
normal, mereka mengalami kesulitan hampir pada semua mata pelajaran yang berhubungan dengan
hafalan dan pemahaman, kesulitan dalam memahami hal abstrak dan juga nilai cenderung rendah dari
teman-teman seusianya. Sedangkan dari sisi bahasa anak dengan lamban belajar kurang mampu
memahami penjelasan dari orang lain dengan cepat dan tidak mampu menyampaikan ide-ide. Jika
dilihat dari sisi emosi anak dengan lamban belajar cenderung kurang stabil, anak akan cepat marah,
sensitif dan mudah menyerah ketika mengalami tekanan atau melakukan kesalahan dari sisi sosial
anak dengan lamban belajar akan cenderung bersosialisasi dengan anak dibawah umurnya karena
secara bahasa lebih mengerti (Nani & Amir, 2013).
Manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antara perilaku, kognitif, dan lingkungan. Pada
dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur atau mengarahkan diri
mereka sehingga ia dapat pula mengontrol lingkungannya. Selain itu manusia juga dibentuk oleh
lingkungannya. dengan demikian prilaku yang dipelajari individu melalui interaksi dengan lingkungan,
dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksi tersebut. Hal ini disebut konsep triadic
reciprocal causation (Bandura, 1977).
Bandura (1977) mengemukakan reciprocal atau yang dikenal dengan timbal-balik digunakan untuk
melihat adanya interaksi dan dorongan yang tidak hanya dilakukan pada satu perilaku yang sama atau
berlebihan tetapi faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan harus saling memiliki hubungan timbal-balik
yang sama. Pengaruh yang relatif dari kognitif, perilaku, dan lingkungan bergantung pada triadic yang
terkuat dalam satu peristiwa.
Melalui permainan interaksi sosial anak dapat meningkat, melalui permainan anak belajar mengenai
pentingnya norma sosial dan cara anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak dapat
mengekspresikan, mengendalikan emosi, dan belajar menyelesaikan masalah melalui interaksi dengan
teman sebaya (Salkind, 2002).
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Teman sebaya merupakan individu yang memberikan kasih sayang, saling menghormati satu sama
lain, menunjukkan sikap memberi dan menerima perilaku dari masing-masing anak, dan saling
memberi manfaat dalam interaksi yang diberikan satu sama lain. Hubungan timbal balik menjadi salah
satu ciri dari persahabatan dan dengan adanya persahabatan yang terjalin berdampak pada
pertumbuhan sosial, emosional, dan kognitif anak (Salkind, 2002).
Penanganan Interaksi Sosial
Anak dengan slow learner memiliki masalah dalam lingkup sekolah dan kehidupan sosial. Oleh karena
itu intervensi yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan keterampilan anak adalah
intervensi akademik, intervensi akademik yang diberikan adalah drama, bermain peran, sajak, dan
bercerita sehingga terjadi pola interaksi anak. Intervesi ini terbukti dapat meningkatkan
perkembangan keterampilan anak dengan slow learner dan bermanfaat untuk pengaturan
sosiokultural mereka (Malik, 2012).
Intervensi yang dapat diberikan untuk anak slow learner dengan masalah interaksi sosial adalah dengan
menggunakan model pembelajaran berbasis proyek di sekolah. Melalui intervensi ini anak
mempelajari proyek yang diberikan dan akan mampu mengingat lebih lama karena anak memperoleh
dari pengalaman langsung. Selain itu, anak akan fokus kepada proyek yang dilakukan bersama dengan
teman kelompoknya dan anak akan berkoordinasi satu sama lain untuk menyelesaikan proyek
tersebut (Hartini, Widyaningtyas & Mashluhah, 2017).
Intervensi untuk meningkatkan interaksi sosial anak dengan slow learner adalah dengan menggunakan
musik dan tarian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan musik dan tarian dapat bermanfaat
untuk peningkatan sosialisasi anak dan peningkatan kemampuan belajar. Intervensi ini dapat berhasil
apabila anak mendapatkan stimulasi yang tepat (Surujlal, 2013).
Marheni (2017) mengemukakan bahwa intervensi yang diberikan untuk anak slow learners adalah
Bibliotherapy, intervensi kemampuan berhitung dengan media stamp game dengan menggunakan
metode YUGAL atau art terapi. Anak slow learner tidak hanya membutuhkan peningkatan akademik
tetapi mereka juga memerlukan penerimaan diri dan kestabilan emosi. Oleh karena itu jenis
intervensi yang dibutuhkan mereka tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan pemahaman
konsep, bahasa dan matematik, namun juga jenis intervensi yang bertujuan memperbaiki masalah
sosialnya.
Permainan Cublak-Cublak Suweng
Permainan cublak-cublak suweng dapat melatih koordinasi motorik pada anak, melatih dalam hal
penyelesaian masalah, konsentrasi, mengembangkan rasa empati, sportifitas, melatih kesabaran, dan
melatih anak untuk dapat mengontrol emosinya. Selain itu, permainan cublak-cubkak suweng
merupakan permainan yang dapat meningkatkan kemampuan perkembangan sosial dengan cara
melatih anak untuk mampu bersosialisasi dengan baik, membangun kerjasama, dan komunikasi
(Iswinarti, 2017).
Permainan cublak-cublak suweng ini dilakukan secara berkelompok, dimana anggota kelompok
berjumlah 4-10 orang. Permainan ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa suweng (subang)
tetapi apabila suweng tidak ada maka dapat diganti dengan kerikil atau sesuatu yang dapat digenggam
dengan erat. Selain itu, dalam permainan ini anak diminta untuk menyanyikan lagu “cublak-cublak
suweng” secara bersama-sama (Iswinarti, 2017).
Permainan cublak-cublak suweng dapat meningkatkan interaksi sosial pada anak karena dilakukan
secara berkelompok, sehingga pada saat bermain secara langsung terjadi interaksi antara anak yang
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satu dengan anak yang lainnya dan anak dengan interaksi tersebut anak dapat merasakan bahwa ia
diterima di kelompok tersebut.
Cublak-Cublek Suweng untuk Meningkatkan Interaksi Sosial
Munawaroh (2015) dalam penelitiannya dengan menggunakan model pembelajaran permainan
cublak-cublak suweng dapat mengembangkan kemampuan sosial anak. Intervensi ini dilakukan
sebanyak 2 kali pertemuan, setiap pertemuan terdapat empat kegiatan yang diberikan sesuai dengan
RKH yang telah ditentukan. Intervensi ini terbukti efektif untuk meningkatkan kemapuan sosial pada
anak yang mana pada saat pemberian pretest hasilnya menunjukkan kurang baik akan tetapi
mengalami peningkatan setelah pemberian intervensi.
Menurut Iswinarti (2017) permainan cublak-cublak suweng juga dapat meningkatkan kemampuan
perkembangan sosial anak. Permainan ini melatih anak agar ia mampu untuk bersosialisasi dan
komunikasi dengan teman sebaya secara baik, menumbuhkan kerjasama dengan cara berkomunikasi
untuk mengelabui pemain yang kalah agar tidak dapat menebak siapa yang memegang batu tersebut.
Permainan ini dapat meningkatkan interaksi sosial karena permainan ini dilakukan secara bersamasama.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Darmawan (2014) mengemukakan bahwa
eksperimen adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis dari penelitian dan menilai
pengaruh suatu treatmen atau perlakuan terhadap kelompok yang diberikan treatmen dan yang tidak
diberikan treatmen. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah preexperimental
desain dengan metode one group pre-test post-test design. Prasetyo, Jannah (2013) mengemukakan
bahwa one group pre-test post-test design adalah satu kelompok eksperimen tanpa menggunakan
kelompok pembanding yang diukur variabel terikatnya, kemudian diberikan intervensi, dan diukur
kembali variabel terikatnya (post-test). Jenis intervensi yang akan digunakan adalah bermain
tradisional cublak-cublak suweng dan pada siswa SD Mulyerejo 2 Malang dengan masalah kurangnya
interaksi sosial.
Subjek Penelitian
Subjek penelitian yang digunakan ialah anak yang memiliki gangguan slow learner dengan interaksi
sosial yang kurang berjumlah 6 orang subjek di SDN Mulyorejo 2 Malang. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan metode purpose sampling yakni kriteria subjek telah ditentukan dan
sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti (Winarsunu, 2006) Subjek yang akan diambil adalah
dengan kriteria antara lain:
1. Memiliki gangguan slow learner dengan IQ dibawah rata-rata pada tes CFIT skala 2.
2. Anak slow learner kelas 4 dan 5
3. Memiliki interaksi sosial yang kurang
Instrumen Penelitian
Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah permainan tradisional cublak-cublak suweng. Cublakcublak suweng adalah permainan yang merupakan tradisi turun temurun yang dapat meningkatkan
kemampuan perkembangan sosial dengan cara melatih anak untuk mampu bersosialisasi dengan baik,
membangun kerjasama, dan komunikasi.
Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yakni interaksi sosial yaitu hubungan sosial dinamis yang
menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok manusia, maupun antara orang
dengan kelompok manusia.

683

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

Prosedur Penelitian
1. Tahap Awal (Persiapan)
Langkah penelitian pada tahap awal mulanya peneliti melakukan tahapan persiapan yakni
pembuatan rancangan penelitian berupa latar belakang penelitian serta pemilihan subjek yang akan
dijadikan penelitian. Kemudian melakukan persiapan mengenai peralatan yang akan dipakai dalam
pre-test, post-test serta treatmen cublak-cublak suweng. Kemudian menggali informasi tentang
subjek kepada guru wali kelas anak-anak tersebut. Setelah informasi telah diperoleh kemudian
melakukan tes CFIT dan mempertimbangkan apakah anak tersebut sesuai menurut kriteria
penelitian atau tidak.
2. Tahap Pelaksanaan
Subjek yang sesuai dengan kriteria diminta untuk melakukan pre-test terlebih dahulu dengan tujuan
untuk mengukur interaksi sosial yang dimiliki subjek. Subjek diberikan skala interaksi sosial pada
anak. Selanjutnya melakukan treatment yakni permainan cublak-cublak suweng. Pelaksanaan
treatment dilakukan sebanyak 5 kali sesi dengan diminta untuk bermain cublak-cublak suweng.
Sebelum melakukan treatment subjek diberikan penjelasan mengenai prosedur yang ada dalam
permainan cublak-cublak suweng. Sesi pertama subjek bermain cublak-cublak suweng bersama. Sesi
kedua subjek bermain cublak-cublak suweng dikombinasi dengan tebak gambar dan dibentuk
menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang satu kelompok. Sesi ketiga dengan kelompok yang
sama, subjek bermain cublak-cublak suweng dikombinasi dengan permainan puzzle. Sesi keempat
subjek berlomba untuk bermain cublak-cublak suweng dikombinasi dengan permainan pindah
sarung bersama kelompoknya. Sesi kelima, subjek bermain cublak-cublak suweng dikombinasi
dengan membuat kreativitas mereka.
3. Tahap Akhir
Dalam tahap akhir subjek diberikan post-test pasca pemberian treatment. Dalam hal ini peneliti
melihat kembali bagaimana interaksi sosial pada diri subjek, apakah ada peningkatan atau stagnan
bahkan mengalami penurunan.
Rancangan Intevensi
Sesi
Tema
Sesi
1

Permainan Cublak-Cublak
Suweng

Sesi
2

Cublak-Cublak Suweng
dikombinasi dengan
permainan tebak gambar

Sesi
3

Bermain cublak-cublak
suweng dikombinasi dengan
permainan puzzle

Sesi
4

Bermain cublak-cublak
suweng dikombinasi dengan
permainan pindah sarung

Materi
1. Membangun kerjasama subjek dengan orang lain dan
terapis
2. Mengarahkan subjek untuk mentaati aturan
1. Membangun interaksi subjek dengan orang lain
2. Meningkatkan kerjasama subjek dengan teman
kelompok
3. Mengarahkan subjek untuk mengendalikan emosi
dengan cara yang wajar
4. Mengarahkan subjek berbicara dengan tidak berteriak
1. Meningkatkan interaksi subjek dengan teman kelompok
2. Meningkatkan kerjasama subjek dengan teman
kelompok
3. Mengarahkan subjek berbicara dengan tidak berteriak
1. Membantu subjek untuk meningkatkan kerjasama
bersama kelompok
2. Membangun kepercayaan subjek dengan teman
kelompok
3. Mendorong subjek untuk mengendalikan emosi dengan
wajar
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Sesi
5

Bermain cublak-cublak
suweng dikombinasi dengan
membuat kreativitas mereka

1. Mendorong subjek untuk mempertahankan dalam
pengendalian emosi, kerjasama dengan teman, dan menaati
aturan permainan
2. Dalam proses terapi, terapis melakukan observasi dan
membuat catatan tentang proses terapi dan perkembangan
klien selama terapi
3. Memberi dukungan dan semangat kepada kemajuan yang
dicapai klien dengan memberikan reward kepada 6 orang
subjek dan meyakinkan mereka untuk tetap fokus dan
semangat

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui hasil dari pemberian intervensi sebelum
dan sesudah pada subjek slow learning dengan masalah interaksi sosial. Hasilnya adalah sebagai
berikut:

No

1

2

3

Subjek (Inisial)

Sebelum Intervensi

Setelah Intervensi

N

Sebelum dilakukan intervensi
subjek adalah anak yang pendiam,
kurang bersosialisasi dengan teman
sebaya, dan cenderung menyukai
kesendirian.

Setelah dilakukan intervensi
dengan menggunakan permainan
tradisional
cublak-cublak
suweng,
subjek
dapat
berinteraksi dengan teman
sebaya tanpa merasa malu. Hal
ini mulai terlihat pada saat
subjek bermain, subjek memulai
pembicaraan terlebih dahulu.

Sebelum dilakukan intervensi
subjek adalah anak yang ramah
namun sedikit pemalu sehingga
interaksi dengan teman sebaya
menjadi terbatas.

Setelah pemberian intervensi
dengan permainan tradisional
cublak-cublak suweng, subjek
dapat
berinteraksi
dengan
teman sebaya. Hal ini mulai
terlihat pada saat bermain
subjek menjadi pemimpin dalam
kelompok yang mengarahkan
teman-temannya untuk tetap
fokus dalam permainan.

Sebelum dilakukan intervensi
subjek adalah anak yang pendiam,
kurang bersosialisasi dengan teman
sebaya, dan cenderung menyukai
kesendirian.

Setelah
intervensi
yang
dilakukan, subjek sudah tidak
malu untuk memulai percakapan
dengan temannya. Hal ini mulai
terlihat pada saat bermain
subjek
berdiskusi
dengan

I

P
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temannya untuk tetap fokus dan
segera
menyelesaikan
permainan.

4

A

5

A2

6

R

Sebelum dilakukan intervensi
subjek adalah anak yang pendiam,
tidak dapat menatap teman ketika
berbicara, dan hanya memiliki satu
teman dekat.

Setelah pemberian intervensi,
subjek mulai menatap teman
ketika berbicara dan tidak malu
untuk menjawab ketika teman
bertanya kepadanya.

Sebelum dilakukan intervensi
subjek adalah anak yang pendiam,
kurang bersosialisasi dengan teman
sebaya, dan cenderung menyukai
kesendirian.

Setelah pemberian intervensi
dengan permainan tradisional
cublak-cublak suweng subjek
mengalami perubahan yaitu
subjek mulai ingin bersosialisasi
dengan temannya. Hal ini mulai
terlihat pada saat permainan
berlangsung subjek tetap fokus
dan mencoba menebak dimana
letak suweng tersebut.

Sebelum dilakukan intervensi
subjek adalah anak yang pendiam,
kurang bersosialisasi dengan teman
sebaya, dan pemalu.

Setelah intervensi dilakukan
subjek sudah tidak malu lagi
kepada temannya. Hal ini mulai
terlihat pada saat permainan
berlangsung
subjek
sangat
antusias
dalam
mengikuti
permainan.

Tabel 1. Tabel hasil sebelum dan setelah melakukan intervensi

Chart Title
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Aspek 1

Aspek 2
N

Aspek 3
P

I

A

A2

R

Gambar 1. Diagram hasil observasi aktivitas subjek pada saat intervensi
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Berdasarkan diagram diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan
setelah pemberian intervensi, yaitu subjek dapat berinteraksi dengan teman sebaya yang mana
sebelum intervensi mereka mengalami kesulitan dalam hal interaksi dengan teman sebaya. Selain itu,
subjek juga mampu mengendalikan emosi pada saat intervensi berlansung, subjek lebih sabar selama
bermain, mampu berbicara dengan pelan tanpa berteriak dan menaati aturan permainan.
Analisis Data
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
postest - pretest Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
a. postest < pretest
b. postest > pretest
c. postest = pretest

N
0a
6b
0c
6

Mean Rank
,00
3,50

Sum of Ranks
,00
21,00

Interpretasi Uji Wilcoxon
Output Pertama “Ranks”
1.

2.

3.

Negative Ranks atau selisih (negatif) antara hasil interaksi sosial untuk Pre Test dan Post Test
adalah 0, baik itu pada nilai N, Mean Rank, maupun Sum Rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak
adanya 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 6 data positif (N) yang artinya ke 6 siswa mengalami peningkatan hasil interaksi sosial
dari nilai Pre Test ke nilai Post Test. Mean Rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah
sebesar 3,50, sedangkan jumlah rangking positif atau Sum of Ranks adalah sebesar 21,00.
Ties adalah kesamaan nilai Pre Test dan Post Test, disini nilai Ties adalah 0, sehingga dapat
dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara Pre Test dan Post Test.

Test Statisticsa
postest
pretest
Z
-2,220b
Asymp. Sig. (2-tailed) ,026
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

-

Berdasarkan output “Test Statistics”. Diketahui Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,026. Karena nilai
0,026 lebih kecil dari <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa “Ha diterima”. Artinya ada perbedaan
antara hasil interaksi sosial untuk Pre Test dan Post Test, sehingga dapat disimpulkan bahwa “ada
pengaruh permainan tradisional cublak-cublak suweng terhadap interaksi sosial pada siswa slow
learner di SDN Mulyorejo 2 Malang.
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Pembahasan
Berdasarkan hasil intervensi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa permainan tradisional
cublak-cublak suweng dapat meningkatkan interaksi sosial pada anak dengan slow learner. Salkind
(2002) mengemukakan bahwa dengan bermain interaksi sosial anak dapat meningkat, melalui
permainan anak belajar mengenai pentingnya norma sosial dan cara anak dalam berinteraksi dengan
orang lain. Anak dapat mengekspresikan, mengendalikan emosi, dan belajar menyelesaikan masalah
melalui interaksi dengan teman sebaya.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, subjek mampu berinteraksi dengan teman sebaya
dimana sebelum intervensi mereka mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Subjek
juga mampu mengendalikan emosi pada saat intervensi berlansung, subjek lebih sabar selama
bermain, mampu berbicara dengan pelan tanpa berteriak dan menaati aturan permainan selama
permainan cublak-cublak suweng dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Munawaroh (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa melalui permainan cublak-cublek
suweng anak dapat meningkat secara sosial. Permainan cublak-cublak suweng ini dapat membantu
anak untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan teman sebaya.
Cublak-cublak suweng dijadikan terapi untuk meningkatkan interaksi sosial anak slow learner karena
permainan ini melibatkan orang lain dalam melakukannya sehingga dengan menghadirkan orang lain
dalam permainan tersebut anak dapat secara langsung bekerjasama dan berkomunikasi. Iswinarti
(2017) juga mengemukakan bahwa permainan cublak-cublak suweng dapat meningkatkan
kemampuan perkembangan sosial anak. Permainan ini melatih anak agar ia mampu untuk
bersosialisasi dan komunikasi dengan teman sebaya secara baik, menumbuhkan kerjasama dengan
cara berkomunikasi untuk mengelabui pemain yang kalah agar tidak dapat menebak siapa yang
memegang batu tersebut. Permainan ini dapat meningkatkan interaksi sosial karena permainan ini
dilakukan secara bersama-sama.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai interaksi sosial pada anak slow learner melalui
permainan tradisional cublak-cublak suweng dapat disimpulkan bahwa permainan cublak-cublak
suweng efektif dalam meningkatkan interaksi sosial pada anak slow learner di SDN Mulyorejo 2
Malang. Interaksi sosial pada anak efektif meningkat dilihat dari aspek interaksi sosial pretest dan
post test. Pada aspek pretest didapatkan hasil kurang baik dalam interaksi sosial dan mengalami
peningkatan pada skor post test dalam interaksi sosial anak. Permainan tradisional cublak-cublak
suweng dapat meningkatkan interaksi sosial pada anak karena permainan ini dilakukan secara
berkelompok sehingga selama permainan berlangsung anak dapat saling berinteraksi dan
berkomunikasi.
Permainan tradisional cublak-cublak suweng di kombinasikan dengan permainan tradisional lain yang
dapat dilakukan secara berkelompok sehingga tetap menjalin interaksi dan komunikasi dalam
kelompok. Berdasarkan uji hasil Wilcoxon dengan menggunakan enam subjek didapatkan hasil bahwa
signifikansi sebesar 0,026 yang artinya lebih kecil Diketahui Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,02 Karena
nilai 0,026 lebih kecil dari <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa “Ha diterima”. Yang artinya bahwa
adanya perbedaan antara pre test dan post test sehingga dapat disimpulkan bahwa perminan
tradisional cublak-cublak suweng efektif untuk meningkatkan interaksi sosial pada anak dengan
gangguan slow learner
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Implikasi
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implikasi dibagi menjadi dua yaitu implikasi teortis dan
implikasi praktis.
1. Implikasi teoritis
a. Pemilihan metode permainan tradisional cublak-cublak suweng dapat meningkatkan
interaksi dan komunikasi sosial pada anak dengan ganggguan slow learner.
b. Permainan tradisional cublak-cublak suweng dikombinasikan dengan permainan tradisional
lainnya dapat meningkatkan interaksi sosial karena dilakukan secara berkelompok.
c. Permainan dapat menjadi media pembelajaran karena dengan bermain anak akan lebih
mudah memahami.
2. Implikasi praktis
Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan orangtua bahwa permainan menjadi
hal penting dalam usia perkembangan anak karena dengan bermain anak dapat berinteraksi dan
berkomunikasi dengan teman sebaya. Selain itu, melalui bermain dapat dijadikan sebagai media
terapi bagi anak karena dengan bermainan anak dapat lebih mudah memahami dan terapi dapat
dilakukan lebih menyenangkan. Sehingga bermain menjadi sangat penting untuk anak.
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