
 
 

PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL (SELENTIK DAN 

CONGKLAK LIDI) TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 

PROBLEM SOLVING ANAK USIA SEKOLAH DASAR 
 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulfah Nurussyifa  

201201230311004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2016 



PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL (SELENTIK DAN 

CONGKLAK LIDI) TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 

PROBLEM SOLVING ANAK USIA SEKOLAH DASAR 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Malang sebagai salah satu persyaratan 

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi 

Oleh: 

Ulfah Nurussyifa  

201201230311004 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2016



 
 

i 
   

LEMBAR PENGESAHAN 

 

1. Judul Skripsi  : Pengaruh Permainan Tradisional (Selentik Dan Congklak Lidi) 

Terhadap Peningkatan Kemampuan Problem Solving Anak 

Usia Sekolah Dasar 

2. Nama Peneliti  : Ulfah Nurussyifa 

3. NIM   : 201210230311004 

4. Fakultas   : Psikologi 

5. Perguruan Tinggi  : Universitas Muhammadiyah Malang 

6. Waktu Penelitian  : 7 – 19 Desember 2015 & 7, 9, 12 Januari 2016 

 

Skripsi ini telah diuji oleh dewan penguji pada tanggal 3 Februari 2016 

 

Dewan Penguji 

Ketua Penguji  : Dr. Iswinarti, M.Si   (   ) 

 

Anggota Penguji : 1. Siti Maimunah, S.Psi, MM, MA (   ) 

 

     2. Yudi Suharsono, S.Psi, M.Si (   ) 

 

     3. Yuni Nurhamida, S.Psi, M.Si (   ) 

 

   Pembimbing I          Pembimbing II 

 

 

          Dr. Iswinarti, M.Si                       Siti Maimunah, S.Psi, MM, MA  

 

Malang, 19 Februari 2016 

Mengesahkan, 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 

 

 

Dra. Tri Dayakisni, S.Psi, M.Si 



 
 

ii 
   

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Ulfah Nurussyifa 

NIM    : 201210230311004 

Fakultas/Jurusan  : Psikologi 

Perguruan Tinggi  : Universitas Muhammadiyah Malang 

Menyatakan bahwa skripsi/karya ilmiah yang berjudul : 

Pengaruh Permainan Tradisional (Selentik Dan Congklak Lidi) Terhadap Peningkatan 

Kemampuan Problem Solving Anak Usia Sekolah Dasar 

1. Adalah bukan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk 

kutipan yang digunakan dalam naskah ini dan telah disebutkan sumbernya. 

2. Hasil tulisan karya ilmiah/skripsi dari penelitian yang saya lakukan merupakan Hak 

bebas Royalti non eksklusif, apabila digunakan sebagai sumber pustaka. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini 

tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

 

 

Malang, 19 Februari 2016 

Mengetahui 

Ketua Program Studi                             Yang menyatakan 

 

 

Yuni Nurhamida, S.Psi, M.Si         Ulfah Nurussyifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
   

KATA PENGANTAR 

 

 Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

Rahmat Dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. Penelitian skripsi ini berjudul “Pengaruh Permainan Tradisional (Selentik Dan 

Congklak Lidi) Terhadap Peningkatan Kemampuan Problem Solving Anak Usia Sekolah 

Dasar”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana psikologi.  

 Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Keterlibatan berbagai pihak 

dalam penyelesaian penelitian ini sangatlah berarti, oleh karena itu peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat antar lain: 

1. Dra. Tri Dayakisni selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Dr. Iswinarti, M.Si dan Siti Maimunah, S.Psi, MM, MA selaku dosen pembimbing I dan 

dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan 

masukan terhadap penelitian ini hingga penelitian ini menjadi lebih terarah dan dapat 

diselesaikan dengan baik. 

3. Diana Savitri Hidayati, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Kepala sekolah, siswa dan pihak yang terlibat lainnya di SDN Mojorejo 01, SDN 

Sumbersekar 01, SDN Sumbersekar 03, dan SDN Landungsari 01 yang telah 

memberikan izin dan fasilitas kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

5. Keluarga terutama kepada ibu dan kakak yang selalu memberikan dukungan serta do’a 

kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. 

6. Muhammad Ridhani Muslim yang telah memberikan pengajaran mengenai program 

SPSS sehingga penulis dapat menyelesaikan analisa data dalam penelitian ini.  

7. Mandasari dan Laila Alfinur Hasana yang selalu memberikan dorongan semangat dan 

selalu bersama dalam menyelesaikan penelitian ini. 

8. Bhimo Surya Putra yang telah membantu penulis untuk mendokumentasikan pelaksanaan 

penelitian dan memberikan dukungan kepada penulis hingga penelitian ini dapat 

terselesaikan. 

9. Teman-teman PKI dan skripsi yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 



 
 

iv 
   

10. Teman-teman kelas A 2012 yang telah memberikan bantuan serta dukungan pada saat 

pelaksanaan penelitian. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci, yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. 

Penulis menyadari banyak hal yang harus disempurnakan dalam penelitian ini, dengan 

segala keterbatasan ini, penulis membutuhkan kritik serta saran dari pembaca sehingga dapat 

melanjutkan dan menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini. Meski demikian, penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 

 

  

Malang, 19 Februari 2016 

                                                                                           Penulis 

 

 

                                                                                                                  Ulfah Nurussyifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
   

DAFTAR ISI 

Halaman Pengesahan .........................................................................................................  i 

Surat Pernyataan ................................................................................................................  ii 

Kata Pengantar ..................................................................................................................  iii 

Daftar Isi ............................................................................................................................  v 

Daftar Tabel .......................................................................................................................  vi 

Daftar Gambar ...................................................................................................................  vii 

Daftar Lampiran ................................................................................................................  viii 

Abstrak ..............................................................................................................................  1 

Pendahuluan ......................................................................................................................  2 

Landasan Teori ..................................................................................................................  6 

Metode Penelitian ..............................................................................................................  11 

Hasil Penelitian .................................................................................................................  14 

Diskusi ...............................................................................................................................  17 

Simpulan dan Implikasi .....................................................................................................  19 

Referensi ............................................................................................................................  20 

Lampiran ...........................................................................................................................  24 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
   

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 : Aspek Dan Indikator Problem Solving ..............................................................  10 

Tabel 2 : Rancangan Penelitian .........................................................................................  11 

Tabel 3 : Norma Kategori Penentuan Subjek ....................................................................  11 

Tabel 4 : Indeks Validitas Dan Reliabilitas Item Skala ....................................................  12 

Tabel 5 : Hasil Uji Kesetaraan Soal ..................................................................................  13 

Tabel 6 : Tahap Pelaksanaan Intervensi ............................................................................  14 

Tabel 7 : Hasil Uji One Way Anova Pre test  Keseluruhan Kelompok .............................  14 

Tabel 8 : Analisa Uji Paired Sample t-test Kelompok Eksperimen 1 ...............................  15 

Tabel 9 : Analisa Uji Paired Sample t-test Kelompok Eksperimen 2 ...............................  15 

Tabel 10 : Analisa Uji Paired Sample t-test Kelompok Kontrol ......................................  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
   

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 : Diagram Nilai Rata-Rata Keseluruhan Kelompok .........................................  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
   

DAFTAR LAMPIRAN 

Modul Pelaksanaan Eksperimen .......................................................................................  25 

Blueprint, Kunci Jawaban, dan Item Soal Skala Try out ..................................................  46 

Blueprint,  Kunci Jawaban, dan Item Soal Skala Pre-test ................................................  54 

Blueprint, Kunci Jawaban, dan Item Soal  Skala Post-test 1 ............................................  58 

Blueprint, Kunci Jawaban, dan Item Soal Skala Post-test 2 .............................................  62 

Hasil Penelitian, Output SPSS Validasi Skala Try out, Kesetaraan Soal, Pre test ...........  66 

Output SPSS Skala Kelompok Eksperimen 1, Eksperimen 2, Kontrol ............................  73 

Data Kasar Skala Pre test, Post-test 1, dan Post-test 2 .....................................................  77 

Data Kasar Penilaian Skala Try out ...................................................................................  84 

Dokumentasi ......................................................................................................................  87 

Surat Keterangan Sekolah .................................................................................................  94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
   

PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL (SELENTIK DAN 

CONGKLAK LIDI) TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 
PROBLEM SOLVING ANAK USIA SEKOLAH DASAR 

Ulfah Nurussyifa 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

syifa.rachmat@gmail.com 
 

Manusia dalam kehidupan akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berbeda-beda, 
sehingga membutuhkan kemampuan problem solving. Kemampuan tersebut dapat 
ditingkatkan, salah satunya dengan permainan tradisional yang memiliki nilai problem 
solving. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh permainan tradisional “selentik 
dan congklak lidi” terhadap peningkatan kemampuan problem solving anak usia sekolah 
dasar. Jumlah subjek sebanyak 27 siswa sekolah dasar dengan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi-eksperiment, dengan desain mixed design (between 
subject design & within subject design). Penelitian ini menggunakan skala problem solving 
dan menggunakan analisa paired sample t-test. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen 1 (p=0,000; p=0,000, p < 0,05) & 
kelompok eksperimen 2 (p=0,036; p=0,007, p < 0,05) dibandingkan dengan kelompok kontrol 
(p=0,401; p=0,133, p > 0,05) setelah diberikan perlakuan. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh permainan tradisional “selentik” dan “congklak lidi” 
terhadap peningkatan kemampuan problem solving anak usia sekolah dasar. 

Kata kunci: Permainan tradisional “selentik” dan “congklak lidi”, problem solving, anak usia 
sekolah dasar. 

Human will be faced on various different problems in their life. Based on the situation, human 
needs an ability to solve a problem. One way to increase the ability of problem solving is from 
traditional games which have a problem solving value. The purpose of this study is to 
investigate the influence of traditional game of “Selentik” and “Congklak Lidi” on the 
increase of elementary school students’ problem solving ability. The total subject in this study 
is 27 elementary school students. This study is a quasi-experimental study by using a mixed 
design (between subject design & within subject design). The scale of this study is problem 
solving. This study uses a paired sample t-test analysis. The finding shows that there is a 
significant difference between experiment group 1 (p=0,000; p=0,000, p < 0,05) and 
experiment group 2 (p=0,036; p=0,007, p < 0,05) with the control group p=0,401; p=0,133, 
p > 0,05) after a treatment. Thus, it can be concluded that there is an influence of the 
traditional game “Selentik” and “Congklak Lidi” on the increase of an elementary school 
students’ problem solving ability. 

Keywords: Traditional game of “Selentik” and “Congklak Lidi”, problem solving, 
elementary school students. 
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Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia. Manusia hidup 
tidak terlepas dari sebuah masalah yang akan dihadapi, dan ketika mencoba 
menyelesaikannya, manusia sering kali dihadapkan pada banyak pilihan. Seperti yang 
diungkapkan oleh Afriady dan Uyun (2008) bahwa problem solving (pemecahan masalah) 
merupakan sebuah proses belajar serta kemampuan dalam menyelesaikan persoalan hidup. 
Kemampuan manusia untuk menyelesaikan suatu masalah pada tingkat tertentu dapat 
memberikan pengalaman tersendiri bagi manusia, terutama pada manusia yang masih duduk 
di bangku sekolah, karena memiliki tujuan pendidikan, yaitu suatu proses pemecahan masalah 
yang dihadapi sepanjang hidup (Purba, 2012). 

Individu mendapatkan masalah selama proses pendidikan formal dan informal, namun 
seorang siswa lebih sering mendapatkan masalah selama pendidikan formal di sekolah 
(Mataka et al, 2014). Sehingga seorang anak perlu dilatih dan dibiasakan untuk berfikir 
mandiri dalam menghadapi suatu masalah dan mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sejak 
masih berada di bangku sekolah, namun pada masa ini anak belum mampu untuk 
menyelesaikan masalah yang abstrak. Pemecahan masalah juga sering digunakan sebagai 
metode pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi anak. Pada jurnal Rustini (2008) 
mengungkapkan bahwa penerapan model problem solving dengan strategi yang bervariasi 
melalui pembelajaran IPS dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara kreatif 
dan menyeluruh  sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget yang telah dikutip oleh 
Suparno (2001), dimana dalam teori ini usia 7 hingga 11 tahun telah memasuki tahap konkret, 
pada periode ini ditandai oleh adanya suatu kemampuan yang disebut system of operation 
(satuan langkah berfikir) yaitu menghubungkan ide-ide yang dimiliki dengan peristiwa 
tertentu ke dalam pikirannya sendiri. Pada tahap ini, terdapat banyak proses yang terjadi salah 
satunya yaitu proses decentering, dimana anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari 
permasalahan yang ada dan sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan 
yang nyata (tidak bersifat abstrak). Jika kemampuan tersebut dapat diperoleh, seseorang 
diharapkan tidak hanya mampu untuk menyelesaikan masalah yang sama, namun juga dapat 
menyelesaikan masalah yang berbeda dalam kehidupannya (Purba, 2012). 

Agar memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak 
pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah secara langsung. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa anak yang sering dilatih pada permasalahan dan penyelesaiannya 
memiliki nilai yang lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan dengan anak 
yang latihannya lebih sedikit (Herman, 2000). Seperti yang diungkapkan oleh Novotna. et al, 
(2014) kemampuan problem solving murid akan meningkat jika mereka berulang kali 
berhadapan dengan masalah yang sama atau mereka memanfaatkan pengalaman mereka 
sebelumnya untuk menyelesaikan masalah. 

Adapun sebuah fenomena yang terjadi dimana seorang anak belum dapat menyelesaikan 
masalahnya dengan baik, hal tersebut diberitakan oleh beberapa media masa, dalam berita 
harian andalas (13/11/2014) tentang siswa SD berusia 11 tahun, dimana siswa berinisial OM 
tersebut masih duduk di bangku kelas VI sekolah dasar, penyebab OM tersebut bunuh diri 
diduga karena ibu meminta OM untuk beribadah dan mengembala kerbau, namun OM 
menolak. Karena marah ibu OM meminta OM untuk pergi dari rumah, sehingga 
menyebabkan OM tidak kembali kerumah hingga malam hari, kemudian pada pagi harinya 
OM ditemukan telah gantung diri dipohon dekat rumahnya (www.harianandalas.com). 
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Demikian pula yang diberitakan oleh Bengkuluekspress (22/01/2013), dimana seorang anak 
yang masih duduk di kelas 4 bangku sekolah dasar melakukan percobaan bunuh diri dengan 
memanjat tower Telkomsel, penyebab anak tersebut melakukan aksi nekat diduga karena ada 
permasalahan dengan sang pujaan hati (www.bengkuluekspress.com). Dari fenomena di atas, 
dapat disimpulkan bahwa seorang anak apabila tidak dilatih untuk memecahkan masalah 
dengan baik dalam mengontrol emosi dan tidak adanya proses berfikir yang baik, maka anak 
tersebut akan melakukan tindakan yang negatif untuk mencapai sesuatu yang diinginkan 
secara mudah. 

Dalam pemecahan masalah (problem solving) ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk 
menyelesaikannya (Hariyanto, 2004) yaitu: (1) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi, (2) 
Mengumpulkan dan mengolah informasi, (3) Mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, 
(4) Menganalisa terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah, (5) Menentukan prioritas 
untuk memilih yang terbaik, (6) Melaksanakan pemecahan masalah berdasarkan alternatif 
yang dipilih, (7) Evaluasi hasil yang telah dilakukan dan dicapai. Jika tahapan-tahapan 
tersebut telah dilaksanakan oleh seseorang, maka seseorang akan mendapatkan dampak yang 
positif bagi dirinya dan orang lain. 

Menurut Faisol (2008), faktor yang mempengaruhi Problem Solving ada dua macam, yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa bagian dalam diri individu atau 
lebih dikenal dengan karakteristik, sedangkan faktor eksternal berupa sebuah dukungan dari 
lingkungan yang diterima oleh seseorang. Kedua faktor tersebut saling membutuhkan, hal 
tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fawcett & Garton 
(2005), dalam penelitian tersebut menggunakan 100 orang anak yang diminta untuk 
menyelesaikan permainan menyortir kartu secara individual atau kelompok (berpasangan). 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak yang bekerja secara kelompok 
(berpasangan) yang memiliki kemampuan yang berbeda mendapatkan nilai yang lebih tinggi 
dalam permainan menyortir kartu secara benar dibandingkan dengan anak yang bekerja secara 
individual. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah permainan dapat membantu 
seorang anak untuk lebih mudah menyelesaikan masalahnya (permainan) apabila 
berkolaborasi dengan orang lain dibandingkan anak yang menyelesaikan masalahnya 
(permainan) sendiri. Hal tersebut didukung dengan pendapat Ja’far, Fianto, dan Yosep (2014) 
yang menyatakan bahwa bermain mempunyai fungsi problem solving yang dapat ditrasfer 
dalam mengatasi permasalahan dikehidupan nyata. 

Achroni (2012) mengatakan bahwa permainan memberikan membelajaran bagi anak dalam 
keterampilan motorik, bersosialisasi (interaksi), dan memberikan kesenangan serta hiburan 
bagi anak. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak dan permainan adalah sesuatu yang tidak 
dapat dipisahkan, karena dengan bermain anak dapat belajar berbagai hal tentang kehidupan 
sehari-hari. Menurut Khobir (2009) permainan merupakan suatu kehidupan yang aman bagi 
anak. Dengan demikian, permainan adalah suatu kegiatan yang memberikan kegembiraan 
tersendiri pada anak, karena permainan dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya 
paksaan.  

Khobir (2009) menjelaskan bahwa permainan merupakan aktivitas sosial bagi anak, sebab 
anak-anak mulai menghabiskan waktu dengan teman sebayanya tanpa memperdulikan 
aktivitas lainnya, hal tersebut dilakukan semata-mata karena aktivitas itu sendiri, tanpa 
adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu dari aktivitas tersebut (secara sukarela). Khobir 
(2009) juga menjelaskan bahwa dengan bermain anak akan mendapatkan pengalaman yang 
berkaitan dengan lingkungan sosial budaya, lingkungan sosial ekonomi, maupun lingkungan 



4 
 

 
 

fisik atau alam, yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, 
bersikap, bergaul, berkarya dan sebagainya. 

Permainan sebenarnya memiliki sesuatu yang sangat penting (urgensi) yang bersifat kognitif, 
sosial, dan emosional. Hal ini dikemukakan oleh Khobir (2009) yaitu: Urgensi Kognitif, 
permainan dapat membantu perkembangan kognitif anak dalam menjelajahi lingkungannya 
dan mempelajari objek-objek disekitarnya dan belajar memecahkan masalah yang 
dihadapinya. Urgensi Sosial, permainan dapat meningkatkan dan mengembangkan aktivitas 
sosial anak dan belajar memahami orang lain. Urgensi Emosional, permainan membantu anak 
untuk melepaskan emosi dan energi fisik yang berlebihan pada dirinya dan membantu anak 
mengatasi masalah-masalah dikehidupannya. Dengan demikian, permainan sangat bermanfaat 
bagi anak dari segi fisik dan mental untuk kehidupan dimasa yang akan datang dan 
merupakan cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan problem solving.  

Permainan terbagi menjadi dua macam yang sering diketahui oleh banyak orang, yaitu 
permainan modern dan permainan tradisional. Permainan modern atau sering dengan 
permainan elektronik merupakan suatu permainan yang menggunakan alat elektronik yang 
canggih dan sering dimainkan secara individual. Pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh 
Khobir (2009) yang mengemukakan bahwa permainan modern membuat anak hanya 
menghargai egonya sendri dan menjadi anti sosial. Permainan modern telah banyak 
dimainkan oleh orang-orang dari berbagai usia. Permainan modern yang lebih dikenal disebut 
dengan game online. 

Berbeda dengan permainan tradisional yang menjadi salah satu budaya bangsa. Menurut 
Iswinarti (2005) bahwa permainan anak tradisional mempunyai hubungan yang erat dengan 
perkembangan intelektual, sosial, emosi, dan kepribadian anak. Dengan demikian, permainan 
tradisional berhubungan dengan perkembangan intelektual karena berdasarkan beberapa 
penelitian permainan tradisional dapat digunakan sebagai alternatif untuk memudahkan guru 
dalam memberikan pengajaran pada siswa agar mudah dipahami. Kemudian permainan 
tradisional berhubungan dengan sosial dan emosi karena permainan tradisional sebagian besar 
dimainkan dengan cara berkelompok, sehingga dapat membantu anak dalam bersosialisasi 
dan mengatur emosi ketika bermain dengan teman sebaya. Begitupun dengan permainan 
tradisional jika dihubungkan dengan kepribadian, karena di dalam permainan tradisional 
dapat membentuk kepribadian dalam diri anak. 

Permainan tradisional menurut Ja’far, Fianto, dan Yosep (2014) adalah salah satu bentuk 
permainan anak-anak, yang beredar secara lisan, berbentuk tradisional dan diwarisi secara 
turun-temurun, serta cara melakukannya bervariasi. Permainan tradisional ini dilakukan oleh 
dua orang atau lebih, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi sosial antar teman 
bermainnya. Permainan tradisional mampu memberikan manfaat yang berbeda pada 
kehidupan anak. Haerani (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa permainan 
tradisional dapat mengembangkan kerjasama anak, membantu anak menyesuaikan diri, saling 
berinteraksi secara positif dengan teman, dapat membuat anak mengontrol dirinya sendiri, 
menumbuhkan sikap empati terhadap teman, menaati aturan yang telah dibuat, serta 
menghargai orang lain.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iswinarti (2010) pada 30 anak usia Sekolah Dasar 
kelas III dan IV di Kabupaten Malang menunjukkan bahawa permainan tradisional engklek 
memiliki nilai-nilai terapiutik dan bermanfaat dalam mengatasi permasalahan anak. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan beberapa nilai terapiutik pada permainan tradisional engklek 
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yaitu: Nilai deteksi dini untuk mengetahui anak yang memiliki masalah. Nilai untuk 
perkembangan fisik meliputi kegiatan olah raga untuk meningkatkan keseimbangn tubuh. 
Nilai untuk kesehatan mental yang baik dapat mengurangi kecemasan, pengendalian diri, dan 
konsentrasi. Nilai problem solving dimana anak belajar memecahkan masalah sehingga 
kemampuan tersebut dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Nilai sosial dimana anak 
belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Menurut Dharmamulya, Sumintarsih, dan Putra (2004) permainan tradisional terbagi dalam 
beberapa jenis yaitu (1)bermain dan bernyanyi, dan atau berdialog, (2)bermain dan adu 
ketangkasan, (3)bermain dan olah pikir. Permainan bernyanyi dan berdialog dapat melatih 
anak dalam bersosialisasi, bersifat resposif, dan menghaluskan budi seperti cublak-cublak 
suweng dan jamuran. Sedangkan permainan adu ketangkasan lebih mengandalkan ketahanan 
dan kekuatan fisik seperti jeg-jegan dan pati lele. Permainan olah pikir lebih bersifat 
kompetitif perorangan sehingga membutuhkan konsentrasi dan strategi (kognitif) seperti 
selentik dan  congklak lidi.  

Adapun permainan tradisional yang akan dipilih oleh peneliti dari berbagai macam jenis 
permainan yang tersedia adalah permainan tradisional selentik dan congklak lidi dimana 
permainan ini merupakan jenis permainan olah pikir sehingga dibutuhkan konsentrasi untuk 
memainkannya. Permainan ini dipilih berdasarkan penelitian yang dilakukan Iswinarti, 
Fasicahah, dan Sulismadi (2008) bahwa permainan tradisional selentik dan congklak lidi 
adalah permainan yang dapat meningkatkan aspek kompetensi sosial anak usia sekolah yaitu 
aspek problem solving. Permainan ini juga tidak membutuhkan lokasi yang luas untuk 
memainkannya, sehingga subjek dapat lebih fokus untuk bermain dan peneliti lebih mudah 
untuk mengawasi jalannya permainan. 

Selentik adalah permainan yang menggunakan 5 buah biji batu. Dimana permainan ini 
dilakukan dengan cara menebar 5 buah biji batu dan mengambil batu yang paling jauh 
kemudian dengan batu tersebut, subjek menyelentik batu yang lainnya. Permainan ini sangat 
membutuhkan konsentrasi dan membutuhkan strategi yang tepat dalam memainkannya. 
Dalam permainan tersebut nilai problem solving terdapat pada ketika subjek belajar 
mengambil keputusan dalam hal bagaimana cara menyelentik batu yang telah dipilih oleh 
lawan agar batu yang lain tidak ikut bergerak. Sedangkan pada permainan congklak lidi 
dimana permainan ini dilakukan dengan beberapa buah lidi yang telah dipotong dan 
dimainkan dengan cara menjatuhkan lidi, kemudian mengambil lidi satu persatu dengan 
menggunakan satu tangan. Nilai problem solving terdapat pada permainan ini ketika mencoba 
untuk mengambil satu per satu lidi yang berserakan dengan tidak menyentuh lidi yang lain 
dengan berfikir teknik bagaimana cara mengambil lidi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat adalah apakah ada 
pengaruh permainan tradisional “selentik dan congklak lidi” terhadap peningkatan 
kemampuan problem solving pada anak usia sekolah dasar?. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh permainan tradisional “selentik dan congklak lidi” terhadap 
peningkatan kemampuan problem solving pada anak usia sekolah dasar. Sedangkan manfaat 
dari penelitian ini adalah sebagai media intervensi untuk guru atau orangtua yang akan 
digunakan dalam perkembangan dan pendidikan agar pengajaran lebih terlihat menarik. 
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Problem Solving 

Istilah problem solving sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan memiliki 
pengertian yang berbeda-beda. Sebagian ahli berpendapat bahwa problem solving (pemecahan 
masalah) adalah kemampuan individu untuk menghubungkan antara konsep atau pengetahuan 
yang dimiliki dengan kenyataan yang ada (Chauchan, 1978). Menurut Solso, Maclin, dan 
Maclin (2007) problem solving adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk 
menemukan sustu solusi/ jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Sedangkan problem 
solving menurut Albercht (1992) ialah keadaan suatu hal atau suatu peristiwa yang harus kita 
ganti dengan sebuah cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 

Menurut Kartono dan Gulo (2003) dalam kamus psikologi problem solving adalah proses 
penjelasan suatu kesukaran atau kewajiban pemberian jawaban terhadap suatu masalah, 
proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif yang mengarah kepada pencapaian 
terhadap tujuan tertentu. Sedangkan Reber dan Reber (2010) dalam kamus psikologi 
mengatakan bahwa problem solving adalah Proses yang terlibat di dalam solusi suatu 
persoalan. Berdasarkan uraian di atas, maka problem solving (pemecahan masalah) secara 
umum dapat diartikan sebagai suatu proses berfikir dalam menghubungkan pengetahuan yang 
dimiliki individu untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata dengan menggunakan 
tindakan atau penyelesaian yang nyata sehingga dapat mencapai tujuan tertentu yang 
diinginkan dalam hidup. 

Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Problem Solving 

Menurut Afriady dan Uyun (2008), yang diambil dari beberapa pendapat para ahli mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam kemampuan pemecahan masalah (problem 
solving) ada dua, yaitu: (1) Faktor kognitif. Semakin baik kemampuan seseorang 
menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi dibarengi dengan wawasan yang luas, maka 
semakin baik pula kemampuannya dalan menentukan solusi dari permasalahan. (2) Faktor 
emosi. Kematangan emosi seseorang memberikan pengaruh dalam pemecahan masalah, 
karena kematangan emosi yang baik akan menjadikan seseorang lebih efektif dalam 
memecahkan masalah. Adapun pendapat yang berbeda dari Mar’at dan Kartono (2006) ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi proses dalam problem solving yaitu: (1) Sikap mental 
individu. Sikap mental yang baik, akan membuat individu memandang masalah dengan baik 
dan mamu untuk menyelesaikannya, demikian pula sebaliknya. (2) Keterikatan pribadi 
terhadap situasi. Keterikatan terhadap masalah akan menjadi semakin besar sehingga 
seseorang tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. (3) Stres dan frustasi. Stres dan 
frustasi yang berlarut-larut, akan membuat seseorang tidak berfikir efisien sehingga 
berdampak pada kemampuannya untuk memecahkan masalah. 

Sedangkan menurut Faisol (2008), ada 2 faktor yang mempengaruhi problem solving 
(pemecahan masalah) yaitu: (1) Faktor internal, yaitu karakteristik yang dimiliki individu 
dalam menggunakan metode untuk menghadapi masalah dan memahami apakah masalah 
merupakan suatu ancaman bagi individu. (2) Faktor eksternal, yaitu berupa lingkungan 
dimana masalah muncul sehingga seseorang memperoleh dukungan untuk menyelesaikan 
masalah dari orang lain dan merasa lebih mudah untuk menyelesaikannya. Berdasarkan 
beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa 
faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan problem solving diantaranya yaitu faktor 
internal meliputi faktor kognitif, faktor emosi, sikap mental individu, keterikatan pribadi 
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terhadap situasi dan faktor eksternal. Faktor ekternal dan internal yang mempengaruhi 
kemampuan problem solving tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Aspek-aspek Kemampuan Problem Solving 

Menurut Barkman dan Machtmes (2002) dalam memecahkan suatu masalah terdapat 
beberapa proses sehingga dapat mencapai kemampuan pemecahan masalah. Adapun 
prosesnya sebagai berikut ini: 
1. Identifikasi/menentukan masalah. Kemampuan seseorang dalam mencoba atau mencari 

masalah yang akan diselesaikan. 
2. Menganalisis kemungkinan penyebab masalah. Kemampuan seseorang untuk mencari 

tahu penyebeb dari masalah yang dihadapi mulai dari faktor internal (dalam diri sendiri) 
dan faktor eksternal (lingkungan). 

3. Mengidentifikasi kemungkinan solusi. Kemampuan seseorang dalam mencari alternatif-
alternatif solusi untuk menyelesaikan masalahnya 

4. Memilih solusi terbaik. Kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan 
alternatif solusi yang telah dibuatnya. 

5. Melaksanakan solusi. Kemampuan seseorang dalam menggunakan atau melaksanakan 
alternatif solusi yang telah dipilih secara efektif.  

6. Mengevaluasi kemajuan dari solusi yang telah dilaksanakan. Kemampuan seseorang 
dalam menilai kembali solusi yang telah dijalankan apakah telah efektif atau tidak dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi.  

Santrock (2011) menjelaskan ada empat aspek problem solving yang digunakan dalam 
pendidikan, yaitu: 

1. Mencari dan memahami problem.  
Untuk memecahkan suatu masalah, seorang murid harus dapat memahami masalah yang 
sedang dihadapi, dimana meliputi identifikasi masalah, menemukan dan memperbaiki 
masalah yang akan dipecahkan. 

2. Menyusun strategi pemecahan masalah yang baik. 
Setelah seorang murid dapat mengidentifikasi masalah dan mendefinisikan secara jelas, 
mereka perlu menyusun strategi untuk memecahkannya. Diantara strategi yang efektif 
adalah memutuskan sub tujuan, menggunakan algoritma (penyusunan formula, intruksi,dan 
mencoba semua kemungkinan solusi) dan analisa tujuan dari sebuah masalah. 

3. Mengeksplorasi solusi 
Meliputi evaluasi solusi dengan pertimbangan efektifitas solusi. Solusi layak untuk 
dijalankan ataupun tidak. Pada tahapan ini murid juga dituntut untuk mengambilan 
keputusan mengenai solusi mana yang harus dijalankan. 

4. Memikirkan dan mendefinisikan solusi dari waktu ke waktu. 
Langkah terakhir dalam menyelesaikan masalah adalah dengan memikirkan kembali 
keefektifan solusi dalam menghadapi masalah. Sehingga murid termotivasi untuk 
menyelesaikan masalah dengan meningkatkan solusi dan meningkatkan kinerjanya. 

Dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa aspek 
problem solving terdiri dari beberapa macam, yaitu: mencari dan memahami masalah, 
menyusun strategi pemecahan masalah yang baik, dan mengeksplorasi solusi. 
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Permainan Tradisional 

Menurut Danandjaja (1987) permainan tradisional adalah salah satu bentuk permainan anak-
anak, yang beredar secara lisan dan diwarisi turun-temurun, serta memiliki banyak variasi. 
Lebih lanjut Danandjaja juga mengatakan bahwa jika dilihat dari akar katanya permainan 
tradisional adalah kegiatan yang diatur oleh suatu peraturan permainan dari generasi terdahulu 
yang dilakukan manusia (anak-anak) dengan tujuan mendapat kegembiraan. Sedangkan 
menurut Sujarno, Galba, Larasati, dan Isyanti (2013) permainan tradisional adalah permainan 
yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih lanjut 
Sujarno, dkk juga mengungkapkan bahwa permainan tradisional mengandung nilai-nilai 
positif bagi pembentukan karakter anak, misalnya nilai sportivitas, kejujuran, keuletan, 
kesabaran, ketangkasan, keseimbangan, kegesitan (keterampilan motorik), kreativitas dan 
kemampuan menjalin kerjasama dengan orang lain. 

Dalam jurnal Susanti, Siswati, dan Widodo (2010) mendefinisikan permainan tradisional 
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan suka rela dan menimbulkan kesenangan bagi 
pelakunya, diatur oleh peraturan permainan yang dijalankan berdasarkan tradisi turun 
temurun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka permainan tradisional dapat diartikan 
sebagai sebuah permainan yang diwariskan secara turun temurun dengan menggunakan lisan 
dan  memiliki aturan-aturan dalam memainkannya serta mengandung nilai-nilai positif yang 
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kegembiraan.  

Permainan tradisional dibagi kedalam tiga golongan yaitu: (1) permainan untuk bermain 
(rekreatif) yang dilakukan pada waktu senggang, (2) permainan untuk bertanding (konpetitif) 
biasanya dimainkan paling sedikit 2 orang dan akan ada yang menang maupun kalah, dan (3) 
permainan yang bersifat edukatif dimana terdapat unsur pendidikan. Dengan permainan yang 
memiliki tiga  golongan tersebut maka akan dapat membantu anak dalam keterampilan dan 
kecakapan yang akan diperlukan untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat (Misbach, 
2006).  

Jenis-jenis Permainan Tradisional 

Menurut Dharmamulya, Sumintarsih, dan Putra (2004) permainan tradisional terbagi dalam 
beberapa jenis yaitu (1) bermain dan bernyanyi, dan atau berdialog, (2) bermain dan adu 
ketangkasan, (3) bermain dan olah pikir. Permainan bernyanyi dan berdialog memiliki sifat 
rekreatif, interaktif, dan ekspresif. Permainan tersebut dapat melatih anak dalam 
bersosialisasi, bersifat resposif, dan menghaluskan budi seperti permainan tradisional cublak-
cublak suweng dan jamuran. Sedangkan permainan adu ketangkasan lebih mengandalkan 
ketahanan dan kekuatan fisik seperti permainan jeg-jegan dan pati lele. Permainan olah pikir 
lebih bersifat kompetitf perorangan sehingga membutuhkan konsentrasi dan strategi (kognitif) 
seperti permainan selentik dan  congklak lidi.  

Aspek-aspek yang terdapat pada Permainan Tradisional 

Misbach (2006) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa permainan tradisional dapat 
menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak yang dapat meliputi hal-hal sebagai berikut: 
1) Aspek motorik dengan melatih daya tahan, daya lentur, sensori motorik, motorik kasar, 

dan motorik halus. 
2) Aspek kognitif dengan mengembangkan imaginasi, kreativitas, problem solving, strategi, 

kemampuan antisipatif, dan pemahaman kontekstual. 
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3) Aspek emosi dengan menjadi media katarsis emosional, dapat mengasah empati dan 
pengendalian diri. 

4) Aspek bahasa berupa pemahaman konsep-konsep nilai. 
5) Aspek sosial dengan mengkondisikan anak agar dapat menjalin relasi, bekerjasama, 

melatih kematangan sosial dengan teman sebaya dan meletakkan pondasi untuk melatih 
keterampilan sosialisasi dengan berlatih peran dengan orang yang lebih dewasa dan 
masyarakat secara umum. 

6) Aspek spiritual, permainan tradisonal dapat membawa anak untuk menyadari 
keterhubungan dengan sesuatu yang bersifat Agung (transcendental). 

7) Aspek ekologis dengan memfasilitasi anak untuk dapat memahami pemanfaatan elemen-
elemen alam sekitar secara bijaksana. 

8) Aspek nilai-nilai/moral dengan memfasilitasi anak untuk dapat menghayat nilai-nilai 
moral yang diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya. 

Problem Solving dan Permainan Tradisional 

Permainan tradisional dapat memberikan alternatif yang berbeda dalam kehidupan anak. 
Susanti, Siswati, dan Widodo (2010) menyebutkan bahwa ada beberapa nilai yang terkandung 
dalam permainan tradisional yang dapat ditanamkan dalam diri anak antara lain rasa senang, 
adanya rasa bebas, rasa berteman, rasa demokrasi, penuh tanggung jawab, rasa patuh dan rasa 
saling membantu yang kesemuanya merupakan nilai-nilai yang sangat baik dan berguna 
dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Iswinarti (2010) mengungkapkan bahwa hingga 
pada usia anak sekolah bermain merupakan hal yang sangat penting, karena terdapat nilai-
nilai yaitu: meningkatkan kemampuan problem solving, menstimulasi kemampuan bahasa, 
mengembangkan keterampilan sosial, merupakan tempat meluapkan emosi. 

Menurut Faisol (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam kemampuan 
pemecahan masalah (problem solving) ada dua, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.  
Dimana permainan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam faktor internal, 
karena dalam permainan dibutuhkannya kemampuan kognitif dari individu dan permainan 
tradisional ini dimainkan dengan cara bertanding satu lawan satu, sehingga mampu mengasah 
kemampuan olah pikir individu.  Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menggunakan 
permainan selentik dan congklak lidi. Saat melakukan permainan, subjek dituntut untuk 
melatih keterampilan tangan, berkonsentrasi untuk dapat mengambil sasaran dengan tepat, 
dan mengelola emosi agar terbentuknya rasa percaya diri dan pengendalian diri agar dapat 
menjadi pemenang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iswinarti (2008) terungkap bahwa dalam 
permainan tradisional selentik dan congklak lidi terdapat manfaat yang didapatkan oleh anak 
yaitu: (1) Melatih perkembangan motorik: melatih koordinasi keterampilan tangan; (2) 
Meningkatkan kemampuan kognitif: melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan problem 
solving; (3) Meningkatkan perkembangan sosial: melatih anak agar mampu bersosialisasi 
dengan baik dan memupuk anak untuk berkompetisi; (4) Meningkatkan perkembangan 
kepribadian: meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa sportifitas, belajar 
mengambil keputusan; (5) Memupuk perkembangan emosi: melatih pengendalian diri, 
mengontrol emosi, dan melatih kesabaran.  

Adapun dalam permainan tradisional selentik dan congklak lidi terdapat nilai-nilai atau 
indikator yang dapat membuktikan bahwa kedua permainan tersebut mampu untuk 
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meningkatkan kemampuan problem solving berdasarkan penelitian yang dilakukan Iswinarti 
(2008) yaitu: 

Tabel 1. Aspek Dan Indikator Problem Solving 

Jenis Permainan Aspek Problem Solving Indikator Perilaku Dalam Permainan 

Selentik 

Mencari dan memahami 
masalah  

1. Memahami cara-cara yang harus 
dilakukan  dalam permainan 

2. Berkonsentrasi dalam menyelentik batu 
yang dituju 

3. Identifikasi jarak batu yang dipilih lawan 
untuk diselentik 

Menyusun strategi 
pemecahan  masalah yang 
baik 

1. Memilih batu yang  tepat untuk 
digunakan ketika menyelentik 

2. Memilih batu yang akan diselentik lawan 
agar kalah 

3. Mengatur ketinggian tangan ketika akan 
melepaskan batu ke lantai 

4. Mengatur jarak tangan dengan batu yang 
akan diselentik 

Mengeksplorasi solusi 1. Mengatur cara tangan ketika 
menyelentik 

2. Mengatur jarak yang dekat ketika 
menyelentik batu 

3. Menyelentik batu yang tepat 

Congklak Lidi 

Mencari dan memahami 
masalah  

1. Memikirkan lidi yang harus diambil agar 
lidi yang lain tidak bergerak 

2. Memahami cara melakukan permainan 
sesuai dengan aturan 

Menyusun strategi 
pemecahan masalah yang 
baik 

1. Mengatur cara melepaskan lidi agar lidi 
tersebar 

2. Memikirkan cara mengambil lidi dengan 
satu tangan tanpa menyentuh lidi yang 
lain 

Mengeksplorasi solusi 1. Melepaskan seluruh lidi dengan cepat 
agar tersebar 

2. Mengambil lidi satu persatu dengan cara 
yang cepat atau pelan 

 

Hipotesis 

Ada pengaruh permainan tradisional “selentik dan congklak lidi” terhadap peningkatkan 
kemampuan problem solving pada anak usia sekolah dasar. 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi-eksperiment dengan desain penelitian yang 
digunakan adalah mixed design (between subjek design & within subjek design) dengan model 
nonrandomized pretest-posttest control group design dimana pengukuran dilakukan pada 
subjek yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Dalam penelitian ini dua situasi 
tersebut yaitu situasi sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Pada penelitian 
ini, pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu diberikannya pre-test sebelum diberikan 
perlakuan, diberikannya post-test 1 setelah diberikan perlakuan dengan satu permainan, dan 
diberikan post-test 2 setelah diberikan perlakuan dengan permainan yang kedua. Rancangan 
penelitian dapat digambarkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rancangan Penelitian 

Kelompok Rancangan Penelitian 
K.E1 
K.E2 
K.K 

Pre test --- X1 --- Post test 1 --- X2 --- Post test 2 
Pre test --- X2 --- Post test 1 --- X1 --- Post test 2 
Pre test ----------- Post test 1 ----------- Post test 2 

 

Keterangan: 
K.E1 : Kelompok eksperimen 1 
K.E2 : Kelompok eksperimen 2 
K.K : Kelompok kontrol 
X1 : Perlakuan dengan permainan tradisional selentik                      
X2 : Perlakuan dengan permainan tradisional congklak lidi 
 
Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan yaitu 27 orang siswa/i yang berasal dari SDN Sumbersekar 
01, SDN Sumbersekar 03, dan SDN Landungsari 01. Adapun karakteristik subjek penelitian 
adalah berusia 9-11 tahun, tidak memiliki cacat fisik dan gangguan mental, dengan jenis 
kelamin kaki-laki dan perempuan, dan memiliki skor pretest dengan kategori rendah hingga 
tinggi. Peneliti mengambil 9 orang subjek pada masing-masing sekolah dan kemudian dibagi 
kembali ke dalam 3 kelompok kecil. Adapun norma penentuan subjek disajikan dalam tabel 3. 

Tabel 3. Tabel Norma Kategori Penentuan Subjek 

Rentang Nilai Kategori 
33,9 – 39 Sangat Tinggi 

28,7 – 33,8 Tinggi 
23,5 – 28,6 Sedang 
18,3 – 23,4 Rendah 
13 – 18,2 Sangat Rendah 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas, norma kategori tersebut digunakan untuk menentukan subjek 
penelitian yang memiliki nilai pre-test dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi.  
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling dimana karakteristik sudah ditentukan dan diketahui terlebih dahulu berdasarkan ciri 
dan sifat populasinya (Winarsunu, 2006). Adapun 27 orang subjek yang digunakan dalam 
penelitian tersebut dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu 9 orang subjek kelompok eksperimen 1 
yang diberikan perlakukan dengan permainan selentik kemudian permainan congklak lidi, 
kemudian 9 orang subjek kelompok ekperimen 2 yang diberikan perlakuan dengan permainan 
congklak lidi kemudian permainan selentik, dan 9 orang subjek kelompok control yang tidak 
diberikan perlakukan. 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu: variabel bebas (X) dan 
variabel terikat (Y). 

Variabel bebas atau independent variabel (X) adalah variabel yang mempengaruhi sehinga 
menyebabkan perubahan pada variabel terikat (dependent). Dalam penelitian ini variabel 
bebas adalah permainan tradisional selentik yang dimainkan dengan menggunakan biji batu 
yang dilempar kemudian diselentik/ditembak dan congklak lidi yang dimainkan dengan 
menggunakan lidi yang ditebar. 

Variable terikat atau dependent variabel (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah problem solving yang merupakan 
kemampuan individu dalam memecahkan sebuah permasalahan berdasarkan peristiwa yang 
konkrit atau nyata dengan penyelesaian yang nyata. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kemampuan problem solving adalah 
skala yang disusun berdasarkan aspek-aspek problem solving oleh Santrock (2011) yaitu: (1) 
mencari dan memahami masalah, (2) menyusun strategi pemecahan masalah yang baik, dan 
(3) mengeksplorasi solusi. Instrumen ini hanya menggunakan 3 dari 4 aspek oleh Santrock 
dengan alasan karena subjek dalam penelitian ini masih dalam tahap perkembangan 
operasional konkret sehingga subjek pada tahap ini kemampuan pemecahan masalah belum 
sampai pada tahap ke-4 dimana subjek harus memikirkan kembali dan mendefinisikan 
masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Instrumen ini dibuat dalam bentuk soal cerita dengan 
pilihan ganda yang mengungkap mengenai bagaimana seorang anak mengatasi masalah yang 
ditemui dalam kehidupan sehari-hari.   

Instrumen penelitian ini kemudian dilakukan try out kepada 25 siswa/i di SDN Sumbersekar 
03 kemudian peneliti menguji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan program 
SPSS for windows versi 21. Adapun  hasil indeks validitas dan Cronbach’s Alpha akan 
disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Indeks Validitas dan Reliabilitas Item Skala 

Alat Ukur Jumlah Item 
Diberikan 

Jumlah item 
valid 

Indeks Validitas Cronbach’s 
Alpha 

Skala Problem 
Solving 

 35 item 24 item 0,208-0,764 0,861 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa dari 35 item yang diberikan diperoleh hasil 
24 item valid atau dapat digunakan dalam penelitian dengan indeks validitas bergerak antara 
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0,208-0,764. Sedangkan reliabilitas dengan menggunakan Cronbach’s Alpha sebesar 0,861 (> 
0,394). Sehingga dapat disimpulkan bahwa skala problem solving dinyatakan reliabel. 

Setelah dilakukannya uji validas dan reliabilitas pada 35 item, sehingga diperoleh 24 item 
yang dapat dinyatakan valid, kemudian peneliti membagi 24 item tersebut menjadi tiga 
intrumen yang berbeda yaitu pre-test, post-test 1, dan  post-test 2 dan selanjutnya dilakukan 
uji kesetaraan soal dengan menggunakan uji one way anova, dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Kesetaraan Soal 

Anova Mean F Sig 
Uji kesetaraan soal 
skala 

4,853 0,179 0,836 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari ketiga skala tidak memiliki 
perbedaan antara satu dengan yang lainnya (setara) (p=0,836 > 0,05), sehingga ketiga skala 
tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Prosedur Penelitian dan Analisa Data 

Pada penelitian eksperimen yang dilakukan memiliki tiga prosedur utama sebagai berikut: 

Persiapan, tahap persiapan ini dimulai dari peneliti melakukan pendalaman materi, 
pembuatan modul, dan pembuatan alat ukur yang kemudian dilakukannya try out pada subjek 
yang homogen. Subjek try out berjumlah 25 orang anak sekolah dasar kelas 3, 4 dan 5 pada 
SDN Sumbersekar 03 Malang. Setelah melaksanakan try out peneliti melakukan uji kelayakan 
permainan selentik dan congklak lidi (simulasi) pada SDN Mojorejo 01 Malang dengan 
jumlah subjek 35 orang siswa/i. Setelah itu peneliti kembali mencari lokasi dua sekolah yang 
berbeda dan meminta izin untuk melakukan penelitian serta melaksanakan asesmen awal yaitu 
dengan menyebarkan skala untuk memperoleh skor pre-test. Asesmen awal ini dilakukan 
pada 3 (tiga) sekolah yang berbeda yaitu SDN Sumbersekar 01 sebagai kelompok eksperimen 
1, SDN Sumbersekar 03 sebagai kelompok eksperimen 2, dan SDN Landungsari 01 sebagai 
kelompok kontrol. Perbedaan sekolah ini dilakukan dengan maksud untuk meminimalisir 
adanya stimulus pembelajaran permainan oleh kelompok eksperimen kepada kelompok 
kontrol. Setelah memperoleh data pre-test, peneliti menyeleksi subjek berdasarkan standar 
defiasi (kategori) yang telah disusun. Pada penelitian ini, subjek yang memiliki hasil pre-test 
rendah, sedang, dan tinggi dijadikan sebagai subjek penelitian dan kemudian dikelompokkan 
untuk mengikuti rangkaian prosedur permainan. 

Perlakuan/Intervensi, peneliti memulai intervensi dalam hal ini yaitu dengan menggunakan 
permainan tradisional selentik dan congklak lidi. Sebelum memulai serangkaian permainan 
tersebut, peneliti menyusun kelompok berdasarkan hasil pre-test dengan mengambil 9 orang 
siswa/i di masing-masing sekolah. Sekolah yang menjadi subjek kelompok kontrol tidak 
mendapatkan perlakuan apapun. Kemudian sekolah yang menjadi kelompok eksperimen 1 
dan eksprimen 2 masing-masing berjumlah 9 orang yang akan dibagi kembali menjadi 3 (tiga) 
kelompok kecil. Pada setiap kali pertemuan kegiatan intervensi dengan permainan tradisional 
terdiri dari 3 (tiga) sesi dengan durasi waktu kurang lebih 180 menit. Pada setiap sesi penelitia 
memberikan feedback untuk melihat perkembangan subjek dalam memainkan permainan 
tersebut. Adapun tahapan intervensi disajikan dalam tabel 6. 
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Tabel 6. Tahap Pelaksanaan Intervensi 

Pertemuan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Lokasi Kegiatan 
I Senin, 7 Desember 2015 Pre-test SDN Sumbersekar 01 & 

SDN Sumbersekar 03 
II Selasa, 8 Desember 2015 Permainan Selentik SDN Sumbersekar 01 
III Kamis, 10 Desember 2015 Permainan Congklak Lidi SDN Sumbersekar 03 
IV Jum’at, 11 Desember 2015 Post-test 1 SDN Sumbersekar 01 
V Sabtu, 12 Desember 2015 Post-test 1 SDN Sumbersekar 03 
VI Selasa, 15 Desember 2015 Permainan Congklak Lidi SDN Sumbersekar 01 
VII Rabu, 16 Desember 2015 Permainan Selentik SDN Sumbersekar 03 
VIII Kamis, 17 Desember 2015 Post-test 2 SDN Sumbersekar 01 
IX Jum’at, 18 Desember 2015 Post-test 2 SDN Sumbersekar 03 
X Kamis, 7 Januari 2015 Pre-test SDN Landungsari 01 
XI Sabtu, 9 Januari 2015 Post-test 1 SDN Landungsari 01 
XII Selasa, 12 Januari 2015 Post-test 2 SDN Landungsari 01 

 

Analisa Data, setelah peneliti memiliki keseluruhan data, peneliti kemudian menganalisa data 
hasil skala pretest dengan menggunakan Uji Anova untuk mengetahui tidak adanya perbedaan 
hasil pada keseluruhan subjek kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebelum 
diberikannya perlakuan. Serta menggunakan Paired Sample t-test untuk menganalisa hasil 
perolehan ketiga skala problem solving pada masing-masing kelompok dan untuk mengetahui 
apakah ada perbedaan atau peningkatan sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan 
permainan tradisional “selentik dan congklak lidi” pada kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan teknik yang digunakan yakni teknik purposive sampling, subjek dipilih 
berdasarkan karakteristik yang telah dipilih yaitu berusia 9-11 tahun, tidak memiliki cacat 
fisik dan gangguan mental, dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah subjek 
dalam penelitian ini adalah 27 orang siswa/i yang terdiri dari 9 orang siswa/i kelas 4 dan 5 
SDN Sumbersekar 01 sebagai subjek kelompok eksperimen 1, 9 orang siswa/i kelas 3, 4, dan 
5 SDN Sumbersekar 03 sebagai subjek kelompok eksperimen 2, dan 9 orang siswa/i kelas 4 
SDN Landungsari 01 sebagai subjek kelompok kontrol. 

Hasil penelitian ini diuji dengan menggunakan Uji One Way Anova untuk mengetahui hasil 
pre-test pada keseluruhan kelompok sebelum diberikan perlakuan. Kemudian dilanjutkan 
dengan Uji Paired Sample t-test untuk mengetahui hasil skor skala pre-test, post-test 1, post-
test 2 pada masing-masing kelompok. 

Tabel 7. Hasil Uji Anova Pretest Keseluruhan Kelompok 

Kelompok N Mean Sig. 
Eksperimen 1 9 29,33 0,421 
Eksperimen 2 9 28,56 0,421 
Kontrol 9 30,56 0,421 
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Berdasarkan hasil uji analisis One Way Anova pada tabel 7 diperoleh hasil p > 0,05 (p=0,421). 
Hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor pretest pada 
ketiga kelompok dalam keadaan yang setara sebelum diberikannya perlakuan permainan 
tradisional pada kelompok eksperimen. Selanjutnya adalah gambaran hasil dari skala problem 
solving pada ketiga kelompok dengan dua situasi yang berbeda yaitu pre-test dan post-test. 

Tabel 8. Analisa Uji Paired Sample t-test Kelompok Eksperimen 1 

Pair Mean Sig. (2-talled) Ket 
Pretest-Posttest1 -4,222 0,000 Signfikan 
Pretest-Posttest2 -5,111 0,000 Signifikan 
Posttest1-Posttest2 -0,889 0,169 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan hasil uji analisis Paired Sample t-test pada tabel 8 diperoleh hasil nilai pretest-
posttest1 p < 0,05 (p=0,000) dan hasil nilai pretest-posttest2 p < 0,05 (p=0,000). Hasil 
tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada skor skala problem solving 
kelompok eksperimen 1 pada kondisi pre-test dengan post-test 1 dan pre-test dengan post-test 
2. Sementara itu, diketahui bahwa nilai posttest 1- posttest 2 p > 0,05 (p=0,169), hal tersebut 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor skala problem 
solving kelompok eksperimen 1 pada kondisi post-test 1 dengan post-test 2. 

Tabel 9. Analisa Uji Paired Sample t-test Kelompok Eksperimen 2 

Pair Mean Sig. (2-talled) Ket 
Pretest-Posttest1 -3,222 0,036 Signfikan 
Pretest-Posttest2 -3,889 0,007 Signifikan 
Posttest1-Posttest2 -0,667 0,638 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan hasil uji analisis Paired Sample t-test pada tabel 9 diperoleh hasil nilai pretest-
posttest1 p < 0,05 (p=0,036) dan hasil nilai pretest-posttest2 p < 0,05 (p=0,007). Hasil 
tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada skor skala problem solving 
kelompok eksperimen 2 pada kondisi pre-test dengan post-test 1 dan pre-test dengan post-test 
2. Sementara itu, diketahui bahwa nilai posttest 1- posttest 2 p > 0,05 (p=0,638), hal tersebut 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor skala problem 
solving kelompok eksperimen 1 pada kondisi post-test 1 dengan post-test 2. 

Tabel 10. Analisa Uji Paired Sample t-test Kelompok Kontrol 

Pair Mean Sig. (2-talled) Ket 
Pretest-Posttest1 -0,556 0,401 Tidak Signfikan 
Pretest-Posttest2 -0,778 0,133 Tidak Signifikan 
Posttest1-Posttest2 -0,222 0,813 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan hasil uji analisis Paired Sample t-test pada tabel 10 diperoleh hasil kelompok 
kontrol di atas bahwa nilai pretest – posttest 1 p > 0,05 (p=0,401) menunjukkan bahwa tidak 
ada perbedaan yang signifikan antara pre-test dengan pos-ttest 1. Kemudian nilai pretest – 
posttest 2 p > 0,05 (p=0,133) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
pre-test dengan post-test 2. Begitu pula dengan nilai posttest 1 – posttest 2 p > 0,05 (p=0,813) 
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menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara post-test 1 dengan post-test 2. Dari 
hasil pretest – posttest 1 – posttest 2 adalah sama atau tidak ada perbedaan (p>0,05). 

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tidak ada perbedaan pada kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan 
kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan. 

2. Ada perbedaan pre-test dengan post-test 1 &pre-test dengan post-test 2 pada kelompok 
eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada pengaruh permainan tradisional “selentik 
dan congklak lidi” terhadap peningkatan kemampuan problem solving anak usia sekolah 
dasar. 

2. Tidak ada perbedaan antara post-test 1 dan post-test 2 pada kelompok eksperimen 1 dan 
kelompok eksperimen 2. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dengan 
menggunakan 1 permainan atau 2 permainan untuk meningkatkan kemampuan problem 
solving, dimana dengan hanya menggunakan 1 permainan sudah dapat meningkatkan 
kemampuan problem solving. 

 

Gambar 1. Diagram Nilai Rata-Rata Keseluruhan Kelompok 

Berdasarkan gambar diagram di atas yang menunjukkan nilai rata-rata pada kelompok 
eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok kontrol dapat diperoleh hasil bahwa 
terjadi peningkatan pada kelompok eksperimen 1 dengan nilai rata-rata pre test (M=29,33), 
post test 1 (M=33,56), post test 2 (M=34,44) dan kelompok eksperimen 2 dengan nilai rata-
rata pre test (M=28,56), post test 1 (M=31,78), post test 2 (M=32,44), Sedangkan pada 
kelompok kontrol tidak terlihat peningkatan nilai rata-rata pre test, post test 1, dan post test 2 
pada diagram. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional dapat 
meningkatkan kemampuan problem solving anak usia sekolah dasar. 
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DISKUSI 

Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan problem solving pada anak usia 
sekolah dasar melalui permainan tradisional “selentik dan congklak lidi”. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya perbedaan hasil skala problem solving pada kelompok eksperimen dengan 
kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan (post-test), meskipun pada kondisi kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan adalah sama atau setara pada 
kategori rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat keberhasilan ini berdasarkan uji analisis Paired 
Sample t-test pada ketiga kelompok menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah 
diberikan perlakuan pada kelompok eksperimen. 

Permainan secara umum memiliki unsur terapiutik yang bermanfaat dalam mengatasi 
permasalahan anak. Salah satu unsur terapiutik yang terdapat dalam permainan tradisional 
adalah nilai problem solving (Iswinarti, 2010). Bermain memiliki fungsi problem solving 
yang dapat ditransfer dalam kehidupan nyata, dimana permainan memberikan pembelajaran 
bagi anak dalam keterampilan motorik, bersosilisasi, serta memberikan sebuah kesenangan 
bagi anak (Achroni, 2012). Dapat disimpulkan bahwa permainan bukan hanya untuk 
memperoleh kesenangan, namun permainan juga dapat digunakan sebagai media untuk 
membentuk karakter atau kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi kehidupan nyata 
berdasarkan nilai-nilai dalam permainan tersebut. 

Pada penelitian ini, permainan yang diberikan mampu menyediakan pengalaman-pengalaman 
yang dapat mereka peroleh dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata, permainan ini juga 
lebih mengarah pada permainan olah pikir yang bersifat kompetitif perorangan sehingga 
membutuhkan konsentrasi dan strategi untuk memainkannya serta dapat mengasah 
kemampuan kognitif seseorang. Proses kognitif dalam permainan disesuikan dengan 
kemampuan mereka masing-masing dan juga pemberian feedback pada setiap sesi permainan 
sebagai pembelajaran dan  mengetahui tingkat pemahaman subjek mengenai manfaat yang 
diperoleh. Kemampuan problem solving tergantung pada informasi atau pengetahuan dasar 
anak karena dengan pengetahuan anak akan mencari tahu dengan mudah bagaimana 
memecahkan suatu masalah (Smiley, Thelin, Lance, dan Muenchen, 2009) 

Subjek yang digunakan adalah subjek dengan kategori usia anak sekolah dasar dengan 
rentang usia 9 hingga 11 tahun, tidak memiliki cacat fisik maupun gangguan mental, dan 
berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Piaget, 
pada usia 7 hingga 11 tahun ini disebut dengan tahap operasional konkret. Pada tahap ini, 
seorang anak akan mampu untuk melakukan tindakan konkrit dan berfikir logis serta 
mempertimbangkan sifat atau karakteristik pada suatu objek yang konkret atau nyata. 
sehingga pada tahap ini juga anak sudah memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan atau 
membagi suatu benda berdasarkan kelompok dan mempertimbangkan hubungan timbal balik 
di antara keduanya (Santrock, 2011). 

Ditinjau dari kemampuan perkembangan, menurut Santrock (2011) anak pada tahap 
operasional konkret telah mampu untuk melakukan seriasi (seriation), kemampuaan anak 
untuk menggabungkan stimulus berdasarkan dimensi kuantitatif. Maka dari itu, misalnya saja 
dalam permainan selentik tersebut subjek akan mampu untuk memperhitungkan jarak antar 
batu dan jarak batu dengan tangan ketika menyelentik sedangkan pada permainan congklak 
lidi, subjek akan memperhitungkan jarak lidi yang akan diambil dengan lidi yang lain agar 
lidi yang lai tidak ikut bergerak. Dengan kemampuan demikian, sebuah permainan akan 
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mampu untuk meningkatkan kemampuan kognitif khusunya pada penalaran seorang anak 
mengenai penyelesaian sebuah masalah yang nyata dengan tindakan nyata. 

Dengan menggunakan media permainan tradisional selain dapat memperoleh kesenangan juga 
dapat meningkatkan kemampuan problem solving. Permainan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu selentik dan congklak lidi terdapat proses problem solving yang terjadi 
pada setiap tahapannya, misalnya saja pada permainan selentik memiliki 4 (empat) tahap 
untuk memainkannya, tahap pertama melempar 6 buah biji batu, pada tahap ini proses 
problem solving yang terjadi adalah ketika subjek menyusun strategi pelemparan batu agar 
batu menyebar dengan  baik sehingga dapat diselentik dan tidak mengenai batu yang lainnya. 
Tahap kedua mengambil biji batu yang digunakan untuk menyelentik, pada tahap ini proses 
problem solving yang terjadi adalah ketika subjek memilih salah satu batu yang tepat untuk 
menyelentik batu yang lainnya. Tahap ketiga menyeletik batu satu persatu yang ditunjuk oleh 
lawan, pada tahap ini proses problem solving yang terjadi adalah ketika subjek belajar 
berkonsentrasi saat menyelentik batu yang dinginkan tanpa mengenai batu yang lain. Tahap 
keempat pengambilan point, pada tahap ini proses problem solving yang terjadi adalah ketika 
subjek berlajar untuk menyeimbangkan posisi batu agar batu tetap berada di punggung tangan 
dan memikirkan strategi untuk menangkap batu dengan cara yang mudah agar mendapatkan 
point lebih banyak.  

Ditambah lagi dengan tahapan pada permainan congklak lidi yang juga dapat meningkatkan 
kemampuan problem solving. Dalam permainan ini memiliki 2 (dua) tahap untuk 
memainkannya. Tahap pertama melepaskan 50 buah lidi dari genggaman, pada tahap ini 
proses problem solving yang terjadi adalah ketika subjek menyusun strategi bagaimana cara 
melepaskan lidi dari genggaman agar lidi dapat tersebar dan tidak menumpuk. Tahap kedua 
mengambil lidi satu persatu, pada tahap ini proses problem solving yang terjadi adalah ketika 
subjek menyusun strategi cara mengambil lidi satu persatu dengan satu tangan agar lidi yang 
lainnya tidak bergeser sehingga subjek memperoleh lidi lebih banyak. Dalam melakukan 
tahapan-tahapan permainan tersebut, terjadi suatu proses dalam otak manusia yaitu pada 
bagian otak kecil (cerebellum) yang mengatur koordinasi gerakan dan keseimbangan pada 
otot manusia yang menyebabkan terjadinya proses berpikir pada bagian otak besar (cerebrum) 
di area lobus frontal sehingga menyebabkan manusia mempunyai kemampuan problem 
solving (Solso, Maclin, dan Maclin, 2007).  

Pada permainan selentik dan congklak lidi memiliki aturan dan tahap permainan yang 
berbeda, sehingga subjek diminta untuk mematuhi aturan yang ada agar dapat menjadi 
pemenang. Sebagaimana aspek problem solving yang dikemukakan oleh Santrock (2011) 
yang dapat membantu subjek dalam pencapaian kemampuan tersebut, yaitu: (1) mencari dan 
memahami masalah, dalam hal ini yaitu subjek diminta untuk memahami aturan permainan 
yang harus dilaksanakan dan belajar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi ketika bermain, 
(2) menyusun strategi pemecahan masalah, dalam hai ini subjek memikirkan strategi-strategi 
yang digunakan dalam menyelentik batu ataupun mengambil lidi satu persatu agar tidak 
bersentuhan, (3) mengeksplorasi solusi dimana seseorang akan menggunakan alternatif yang 
telah dipilih, yaitu ketika subjek mengambil keputusan batu yang harus diselentik dan lidi 
yang harus diambil terlebih dahulu. 

Pada proses feedback yang dilakukan pada setiap sesi, subjek dilatih untuk memahami 
terlebih dahulu mengenai permainan yang akan dimainkan dan dilatih untuk menemukan apa 
yang diperoleh melalui permainan tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah 
dilakukan, sehingga setelah mengetahui manfaat dalam permainan tersebut, subjek akan dapat 
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menggunakannya dalam kehidupan nyata sesuai dengan yang pernah dialami. Pada pemberian 
feedback di akhir sesi permainan, subjek diminta menceritakan kembali bagaimana subjek 
memainkannya dan apa yang dirasakan dan yang didapatkan setelah melakukan permainan. 

Seseorang akan lebih mudah untuk memaknai atau berpendapat apabila sesuatu tersebut 
berkaitan dengan pengalaman yang pernah dilakukan. Kemampuan problem solving murid 
akan meningkat jika mereka berulang kali berhadapan dengan masalah yang sama atau 
mereka memanfaatkan pengalaman mereka sebelumnya untuk menyelesaikan masalah 
(Novotna. et al, 2014). Sedangkan menurut Robbins (2008) apabila pengalaman tersebut 
mencipatakan sebuah perubahan pada seseorang maka itu membuktikan telah terjadinya 
sebuah pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran yang didapatkan oleh subjek melalui 
feedback yang telah diberikan 

Hasil penelitian eksperimen ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan problem 
solving pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 setelah diberikan perlakuan 
dan tidak adanya peningkatan pada kelompok kontrol. Berdasarkan hasil  post-test 1 dan post-
test 2 dari ketiga kelompok menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa memberikan perlakuan hanya dengan permainan 
tradisional selentik atau permainan tradisional congklak lidi saja sudah dapat meningkatkan 
kemampuan problem solving. Hasil penelitian ini juga  didukung oleh Smith, Mechlin, 
Johnson, & Mcmahon (1999) dalam bukunya berjudul children’s folklore bahwa permainan 
mempunyai fungsi problem solving, kreatifitas, dan imajinasi yang dapat direalisasikan dalam 
kehidupan nyata.  

Dengan berbagai kelebihan yang telah dijelaskan di atas, bukan berarti penelitian ini tidak 
memiliki kekurangan dan keterbatasan. Berbagai keterbatasan juga dialami oleh peneliti 
terlebih pada penentuan subjek yang memenuhi syarat penelitian dan juga berdasarkan hasil 
pre-test dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi pada setiap sekolah memiliki jumlah yang 
berbeda, ditambah pula dengan proses pengambilan data setelah UAS berakhir, 
pengkondisian subjek yang dirasakan belum maksimal karena adanya pengaruh dari teman-
teman yang tidak mengikuti alur penelitian, dan jarak waktu antara perlakuan 1 dengan 
perlakuan 2 yang sangat singkat. Hal ini membuat peneliti harus melaksanakan penelitian 
dengan waktu yang singkat karena mengejar jadwal liburan UAS anak sekolah sehingga 
penelitian dilakukan selama 2 minggu, lokasi penelitian juga hanya diizinkan menggunakan 
satu ruang kelas di masing-masing sekolah, sehingga membuat ruangan menjadi tidak 
kondusif dan peneliti harus mengeluarkan suara keras agar dapat didengarkan oleh subjek 
ketika pemberian intruksi dan feedback. Pada saat penelitian juga terdapat subjek yang 
menangis dan tidak ingin mengikuti permainan sehingga peneliti harus mengganti subjek 
awal dengan subjek cadangan yang telah disipakan oleh peneliti. Ketika pengerjaan skala pre-
test, post-test 1, dan post-test 2 di dalam rungan juga terdapat beberapa subjek yang membuat 
bising, sehingga ruang menjadi kurang kondusif dan membuat subjek yang lainnya terganggu. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 27 orang subjek yang terbagi kedalam 3 
(tiga) kelompk utama, yaitu kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, dan kelompok 
kontrol, bahwa terdapat peningkatan kemampuan problem solving pada kelompok eksperimen 
1 dan kelompok eksperimen 2 yang diberikan perlakukan dengan permainan “selentik dan 
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congklak lidi”. Pada hasil uji tersebut terdapat peningkatan sebelum dan sesudah diberikan 
perlakukan, namun ketika menggunakan permainan pertama kemudian dilanjutkan dengan 
permainan kedua tidak terjadi peningkatan atau dapat dikatakan bahwa dengan satu ataupun 
dua permainan tidak memiliki perbedaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh permainan tradisional “selentik dan congklak lidi” untuk meningkatkan 
kemampuan problem solving anak usia sekolah dasar dengan rentang usia 9-11 tahun. 
Sehingga dengan hasil tersebut terdapat beberapa implikasi yang dari penelitian ini antara 
lain:  

Bagi partisipan, diharapkan jika subjek memiliki waktu luang yang cukup untuk bermain 
permainan tradisional ini, sesuai dengan penelitian bahwa pada usia anak-anak, permainan 
tradisional ini dapat digunakan sebagi media yang menyenangkan untuk meningkatkan 
kemampuan problem solving, sehingga hal tersebut dapat membantu subjek dalam melakukan 
sebuah proses untuk menyusun strategi-strategi atau alternatif-alternatif solusi  dalam 
pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Bagi sekolah, dengan didapatkan 
hasil bahwa permainan tradisional (selentik dan congklak lidi) dapat meningkatkan 
kemampuan problem solving anak usia sekolah dasar dengan rentang usia 9-11 tahun. Maka 
diharapkan bagi para pendidik untuk dapat mengaplikasikan permainan tradisional sebagai 
media dalam pembelajaran atau membentuk karakter anak dan juga sekaligus untuk 
memperkenalkan dan membudayakan permainan tradisional yang penuh dengan nilai-nilai 
positif kepada anak didik. Bagi peneliti selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
melakukan dengan tema yang sama diharapkan untuk lebih dapat mengembangkan variabel 
bebas atau media permainan yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat lebih berkembang. 
Peneliti juga dapat lebih menkondisikan variabel kontrol yang akan mempengaruhi penelitian 
seperti suasana lokasi penelitian dan kondisi subjek saat pengisian skala, peneliti juga dapat 
memperhitungkan jarak pemberian perlakuan 1 dengan perlakuan 2 sehingga terlihat 
peningkatan yang signifikan saat setelah diberikannya perlakuan 2. 
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MODUL 

PERMAINAN TRADISIONAL 

SELENTIK DAN CONGKLAK LIDI 

 

A. Latar Belakang 

Bermain merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan bagi semua orang. Bermain  

merupakan  sebuah  aktivitas  rekreasi  dengan  tujuan  bersenang-senang,  mengisi waktu 

luang, atau berolahraga ringan (Simatupang,2005).   Bagi anak, bermain memiliki porsi 

yang cukup besar dalam aktifitas sehari – hari. Selain sebagai media pengisi waktu luang 

bermain juga memiliki peranan dalam peningkatan kecerdasan anak. Bermain dibagi atas 2 

jenis yaitu modern dan tradisional,  Permainan modern memiliki keunggulun di bidang visual 

yang beraneka warna, tidak membutuhkan banyak tempat, praktis, dilengkapi dengan audio 

dan memiliki banyak tema permainan. Namun memiliki dampak  negatif apabila digunakan 

secara berlebihan. Sebagaimana Dodol, anak usia 15 tahun yang mencuri motor untuk 

membayar game online  (news.detik.com).  Selain itu Dalam studi yang dipublikasikan di 

Proceedings of the Royal Society B seperti dirilis Dailymail, Rabu (20/5/2015). Peneltian itu 

menemukan, pemain yang dua kali lebih mungkin untuk menggunakan inti berekor mereka 

(80,76%)  yang cenderung mengandalkan sistem memori spasial otak, hippocampus yang 

mengakibatkan gangguan neurologis dan psikologis termasuk demensia dan depresi pada 

anak (banjarmasin.tribunnews.com/).  

Berbeda dengan permainan tradisional, sejauh ini peneliti belum menemukan dampak negatif 

yang mengakibatkan kerugian sebagaimana permainan modern.  Berdasarkan   jurnal   yang  

ditulis  oleh   Sahay  (2013) menyatakan bahwa permainan tradisional   sangat penting untuk 

kesehatan dan pembangunan karakter serta mampu membangun kebersamaan kelompok dan 

rasa kekeluargaan. Arikunto  (1996) menyatakan bahwa permainan tradisional merupakan 

sarana tumbuh kembang anak yang mempunyai fungsi meningkatkan kemampuan motorik, 

moral, mental dan pikiran. Berdasarkan manfaat tersebut, salah satu fungsi dari bermain 

adalah peningkatan kemampuan problem solving pada anak.  

Permainan tradisional yang dapat digunakan untuk meningkatkan problem solving adalah 

permainan yang termasuk dalam jenis permainan berfikir seperti Selentik dan Congklak Lidi 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian  Iswinarti ( 2008)  yang menyatakan Permainan 

bekelan, congklal lidi dan selentik mampu m elatih berpikir sistematis sesuai prosedur 

permainan, dan melatih menentukan strategi problem solving. 

http://news.detik.com/
http://banjarmasin.tribunnews.com/
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A. Sasaran 

Dalam penelitian ini sasaran dalam pelaksanaan permainan selentik dan congklak lidi 

ditujukan pada siswa sekolah dasar dengan rentang usia 9-11 tahun, tidak memiliki cacat fisik 

dan gangguan mental, dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

 

B. Tujuan Penyusunan 

Adapun tujuan penyusunan modul yaitu sebagai acuan dalam melakukan atau memberikan 

intervensi dengan menggunakan permainan tradisional selentik dan congklak lidi untuk 

meningkatkan kemampuan problem solving anak usia sekolah dasar. 

 

C. Panduan Pelaksanaan Permainan Tradisional 

1. Cara Pembagian Kelompok 

Adapun cara pembagian kelompok dalam permainan tradisional ini yaitu:  

a. Peneliti mengumpulkan seluruh anak yang telah dipilih menjadi subjek permainan 

di dalam ruangan 

b. Peneliti membagikan kelompok sesuai dengan nama-nama yang telah ditentukan 

berdasarkan hasil pre-test yang telah dilakukan oleh subjek. 

c. Subjek yang telah disebutkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya, setiap 

kelompok terdiri dari 9 orang subjek 

d. Setelah mendapatkan 9 orang subjek, peneliti memberikan pita berwarna sesuai 

dengan permainan yang akan dimainkan sebagai penanda kelompok permainan 

yang diikat pada pergelangan tangan kiri. 

Pita merah : Permainan congklak lidi 

Pita hijau  : Permainan selentik 

Pita biru  : Permainan bekelan 

e. Kemudian, 9 orang subjek dibagi kembali menjadi 3 (tiga) kelompok kecil yang 

terdiri dari 3 orang tiap kelompoknya dengan sistem hom-pim-pa 

2. Prosedur dan Aturan Permainan Selentik 

 Alat Bantu Permainan 

- 18 buah biji batu 

- 1 buah stopwatch 

- 1 buah peluit 
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 Prosedur Permainan Selentik 

1. Dimainkan oleh 2 orang atau lebih. 

2. Permainan dilakukan di lantai. 

3. Kedua lawan melakukan suit terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan 

main terlebih dahulu. 

4. Siapa yang mendapat giliran pertama mulai dengan menjatuhkan ke 6 batu tersebut 

dilantai dengan pelan dan batu tersebut akan menyebar. 

5. setelah itu salah satu batu yang kira – kira posisinya cukup sulit akan diambil. 

6. Dari ke 5 batu yang masih ada, lawan akan menunjuk batu yang mana yang harus 

dislentik. Jika slentik-annya lepas maka dia mati dan permainan akan dilanjutkan 

oleh lawannya. 

7. Jika berhasil menyelentik semua batu, pemain dapat mengambil seluruh batu 

8. Setelah itu, pemain meletakkan batu di telapak tangan , kemudian membalikkannya 

kepunggung telapak tangan, dan kembali melempar batu kemudian menangkap batu 

dengan telapak tangan. Maka pemain dapat memeproleh skor 

9. Ada 2 cara memperoleh skor; dari telapak tangan pindahkan kelima batu tersebut 

kepunggung telapak tangan. Yang membedakan disini adalah cara menangkapnya 

yaitu: 

a. Jika dari punggung telapak tangan kemudian ditangkap dengan cara hanya 

membalikan tangan, maka skornya hanya dari batu yang berhasil ditangkap saja. 

Pemain akan mendapatkan 1 bintang tiap batu yang berhasil ditangkap. 

b. Dari punggung telapak tangan kemudian ditangkap dengan cara batu yang ada 

dipunggung telapak tangan tersebut agak dilempar keatas lalu dengan cepat 

langsung ditangkap. Jadi batu yang berhasil ditangkap tersebut akan dikali 2. 

maka itulah jumlah skor yang didapat. Pemain akan mendapatkan 2 bintang dari 

setiap batu yang berhasil ditangkap. 

c. Skor terbanyak adalah pemenangnya. 

10. Tiap putaran permainan yang berhasil akan diberi reward berupa bintang yang 

akan ditukarkan dengan hadiah usai permainan. 

Aturan Permainan Selentik: 

1. Permainan ini mempunyai syarat yakni saat batu-batu yang telah di jatuhkan ke 

lantai, pemain harus mengambil batu yang paling jauh untuk digunakan sebagai 

menyelentik batu yang lainnya. 
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2. Ketika pemain menyelentik batu, batu yang lain tidak boleh tersentuh. 

3. Ketika pemain mendapatkan semua batu, pemian harus menngkap seluruh batu 

dengan membalikkan telapak tangan agar mendapatkan point. 

 

3. Prosedur dan Aturan Permainan Congklak Lidi 

Alat Bantu Permainan 

- 150 batang lidi 

- 1 buah stopwatch 

- 1 buah peluit 

Prosedur Permainan Congklak Lidi 

1.  Menentukan pemain yang akan bermain terlebih dulu dengan cara hom pim pa atau 

suit. 

2.  Pemain pertama menggenggam potongan lidi dengan posisi lidi menempel di lantai 

kemudian tangan dibuka (pelan-pelan), maka lidi tersebut sedikit berhamburan, lalu 

diantara potongan lidi tadi diambil secara satu per satu (dengan hati-hati). 

3.  Begitu seterusnya sampai lidi habis (tidak tersisa). Namun, ketika menggambil lidi 

yang dituju, maka lidi yang lain tidak boleh bergeser, jika bergeser maka pemain 

akan digantikan oleh pemain lainnya. 

4.  Apabila pemain berhasil mengambil lidi satu persatu tanpa ada yang bergesar maka 

perminan tersebut yang menjadi pemenangnya 

5. Pemain yang memperoleh lidi paling banyak akan mendapatkan 1 bintang dalam 

setiap putaranya.  

6.  Pemain yang memperoleh bintang paling banyak akan memperoleh reward berupa 

hadiah. 

 Aturan Permainan Congklak Lidi: 

 Permainan ini mempunyai syarat yakni lidi- lidi yang akan diambil tidak boleh 

bersentuhan dengan lidi yang lain, bila ada salah satu lidi yang bergerak karena 

tersenggol oleh lidi yang akan diambil maka permainan dianggap gugur, lalu 

dilanjutkan oleh peserta berikutnya. 
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D. Langkah-Langkah Kegiatan 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian permainan 

tradisional ini adalah sebagai berikut: 

Untuk kelompok eksperimen 1 dengan permainan Selentik dan Congklak Lidi 

Permainan Selentik 

Sesi I 

Tujuan 

- Untuk dapat menjelaskan gambaran kegiatan permainan 

- Memberikan gambaran tentang permainan selentik 

- Mensimulasikan permainan selentik 

Uraian 

a. Pembukaan (5 menit) 

- Menerima secara terbuka dan mengucapkan terimakasi telah menyempatkan waktu 

untuk hadir (prolog) 

- Berdo’a bersama 

- Perkenalan antara peneliti, observer, dan para subjek peneliti 

- Menyemapikan tujuan penelitian 

b. Kegiatan Kelompok (7 menit) 

- Peneliti mengumpulkan 9 orang subjek yang akan memainkan permainan selentik 

- Peneliti memperkenalkan permainan selentik berserta alat yang digunakan 

- Peneliti menjelaskan cara bermain beserta aturan pada permainan selentik 

- Peneliti memberikan contoh cara bermain selentik 

c. Feedback (5 menit) 

- Peneliti menyampaikan manfaat yang didapat pada kegiatan pertama 

- Peneliti memberikan motivasi kepada subjek 

- Memberikan pertanyaan feedback: 

1. Apakah adik sudah mengerti cara melakukan permainan ini? 

2. Pada bagian manakah adik merasa kesulitan memahami cara bermain? 

d. Penutup (1 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 
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Sesi II 

Tujuan 

- Melakukan simulasi permainan selentik 

- Untuk merefleksikan permainan selentik 

- Untuk melihat pemahaman subjek mengenai permainan yang telah dijelaskan 

Uraian 

a. Kegiatan Kelompok (50 menit) 

- Mengumpulkan 9 orang subjek yang yang akan memainkan permainan selentik 

- Peneliti mempersilahkan 3 kelompok yang telah dibagi untuk mencoba memainkan 

permainan selentik sesuai dengan yang telah di contohkan tanpa memberikan penilaian 

b. Feedback (10 menit) 

- Peneliti memberikan motivasi kepada subjek 

- Peneliti memberikan arahan untuk meningkatkan semangat dalam berkompetisi pada 

sesi berikutnya  

- Memberikan pertanyaan feedback: 

 

 

 

 

 

- Penutup (1 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

 

Sesi III 

Tujuan 

- Melakukan permainan selentik 

- Untuk merefleksikan permainan selentik 

- Untuk melihat peningkatan problem solving subjek saat bermain 

Uraian 

a. Kegiatan Kelompok (35 menit) 

- Tiap kelompok melakukan hom-pim-pa untuk menentukan urutan siapa yang duluan 

bermain 

- Peneliti kembali mengingatkan cara dan aturan permainan selentik 

1. Apa yang adik rasakan setelah memainkan permainan tersebut? 

2. Pada bagian manakah adik merasa kesulitan untuk melakukan 

permainannya? 

3. Jika merasa kesulitan, apa yang harus dilakukan agar bisa 

menyelesaikan permainan 
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- Tiap kelompok (terdiri dari 3 orang), mulai memainkan permainan selentik secara 

bersamaan setelah adanya aba-aba dari peneliti 

- Permainan dihentikan setelah adanya aba-aba dari peneliti sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan 

- Setelah melakukan permainan, peneliti kembali mengumpulkan seluruh subjek, 

kemudian dilakukannya feedback 

b. Feedback (15 menit) 

- Memberikan pertanyaan feedback: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penutup (5 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

- Memberikan reward kepada subjek yang berhasil memenangkan permainan 

- Membaca do’a bersama 

- Mengucapkan salam 

  

 

 

 

 

 

1. Coba ceritakan bagaimana cara adik menyelesaikan permainan tersebut? 

2. Pelajaran apa saja yang adik dapatkan dari permainan tersebut? 

3. Pada permainan tersebut, bagian mana yang adik anggap sulit? 

4. Bagaimana adik mengatasi kesulitan yang terjadi saat permainan 

tersebut? 

5. Coba ceritakan bagaimana agar bisa menjadi pemenang dalam permainan 

tersebut? 

6. Apa alasan adik ingin menjadi pemenang dalam permainan? 

7. Apakah adik merasa bangga ketika menjadi pemenang? 

8. Apakah adik merasa kecewa saat tidak berhasil memenangkan 

permainan? 

9. Apakah ada keinginan adik untuk memperbaiki cara bermain untuk 

menjadi pemenang?  
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Permainan Congklak Lidi 

Sesi I 

Tujuan 

- Untuk dapat menjelaskan gambaran kegiatan permainan 

- Memberikan gambaran tentang permainan congklak lidi 

- Mensimulasikan permainan congklak lidi 

Uraian 

a. Pembukaan (5 menit) 

- Menerima secara terbuka dan mengucapkan terimakasi telah menyempatkan waktu 

untuk hadir (prolog) 

- Berdo’a bersama 

- Perkenalan antara peneliti, observer, dan para subjek penelitian 

- Menyampaikan tujuan penelitian 

b. Kegiatan Kelompok (7 menit) 

- Peneliti mengumpulkan 9 orang subjek yang akan memainkan permainan bekelan  

- Peneliti memperkenalkan permainan congklak lidi berserta alat yang digunakan 

- Peneliti menjelaskan cara bermain beserta aturan pada permainan bekelan 

- Peneliti memberikan contoh cara bermain bekelan 

c. Feedback (5 menit) 

- Peneliti menyampaikan manfaat yang didapat pada kegiatan pertama 

- Peneliti memberikan motivasi kepada subjek 

- Memberikan pertanyaan feedback: 

1. Apakah adik sudah mengerti cara melakukan permainan ini? 

2. Pada bagian manakah adik merasa kesulitan memahami cara bermain? 

d. Penutup (1 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

 

Sesi II 

Tujuan 

- Melakukan simulasi permainan congklak lidi 

- Untuk merefleksikan permainan congklak lidi 

- Untuk melihat pemahaman subjek mengenai permainan yang telah dijelaskan 
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Uraian 

a. Kegiatan Kelompok (50 menit) 

- Mengumpulkan 9 orang subjek yang yang akan memainkan permainan congklak lidi 

- Peneliti mempersilahkan 3 kelompok yang telah dibagi untuk mencoba memainkan 

permainan congklak lidi sesuai dengan yang telah di contohkan tanpa memberikan 

penilaian 

b. Feedback (10 menit) 

- Peneliti memberikan motivasi kepada subjek 

- Peneliti memberikan arahan untuk meningkatkan semangat dalam berkompetisi pada 

sesi berikutnya  

- Memberikan pertanyaan feedback: 

 

 

 

 

 

 

c. Penutup (1 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

 

Sesi III 

Tujuan 

- Melakukan permainan bekelan 

- Untuk merefleksikan permainan bekelan 

- Untuk melihat peningkatan problem solving subjek saat bermain 

Uraian 

a. Kegiatan Kelompok (35 menit) 

- Tiap kelompok melakukan hom-pim-pa untuk menentukan urutan siapa yang duluan 

bermain 

- Peneliti kembali mengingatkan cara dan aturan permainan bekelan 

- Tiap kelompok (terdiri dari 3 orang), mulai memainkan permainan bekelan secara 

bersamaan setelah adanya aba-aba dari peneliti 

1. Apa yang adik rasakan setelah memainkan permainan tersebut? 

2. Pada bagian manakah adik merasa kesulitan untuk melakukan 

permainannya? 

3. Jika merasa kesulitan, apa yang harus dilakukan agar bisa 

menyelesaikan permainan 
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- Permainan dihentikan setelah adanya aba-aba dari peneliti sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan 

- Setelah melakukan permainan, peneliti kembali mengumpulkan seluruh subjek, 

kemudian dilakukannya feedback 

b. Feedback (15 menit) 

- Memberikan pertanyaan feedback: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penutup (5 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

- Memberikan reward kepada subjek yang berhasil memenangkan permainan 

- Membaca do’a bersama 

- Mengucapkan salam 

 

Untuk subjek kelompok eksperimen 2 dengan permainan Congklak Lidi dan Selentik 

Permainan Congklak Lidi 

Sesi I 

Tujuan 

- Untuk dapat menjelaskan gambaran kegiatan permainan 

- Memberikan gambaran tentang permainan congklak lidi 

- Mensimulasikan permainan congklak lidi 

1. Coba ceritakan bagaimana cara adik menyelesaikan permainan tersebut? 

2. Pelajaran apa saja yang adik dapatkan dari permainan tersebut? 

3. Pada permainan tersebut, bagian mana yang adik anggap sulit? 

4. Bagaimana adik mengatasi kesulitan yang terjadi saat permainan 

tersebut? 

5. Coba ceritakan bagaimana agar bisa menjadi pemenang dalam permainan 

tersebut? 

6. Apa alasan adik ingin menjadi pemenang dalam permainan? 

7. Apakah adik merasa bangga ketika menjadi pemenang? 

8. Apakah adik merasa kecewa saat tidak berhasil memenangkan 

permainan? 

9. Apakah ada keinginan adik untuk memperbaiki cara bermain untuk 

menjadi pemenang?  
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Uraian 

a. Pembukaan (5 menit) 

- Menerima secara terbuka dan mengucapkan terimakasi telah menyempatkan waktu 

untuk hadir (prolog) 

- Berdo’a bersama 

- Perkenalan antara peneliti, observer, dan para subjek penelitian 

- Menyampaikan tujuan penelitian 

b. Kegiatan Kelompok (7 menit) 

- Peneliti mengumpulkan 9 orang subjek yang akan memainkan permainan bekelan  

- Peneliti memperkenalkan permainan congklak lidi berserta alat yang digunakan 

- Peneliti menjelaskan cara bermain beserta aturan pada permainan bekelan 

- Peneliti memberikan contoh cara bermain bekelan 

c. Feedback (5 menit) 

- Peneliti menyampaikan manfaat yang didapat pada kegiatan pertama 

- Peneliti memberikan motivasi kepada subjek 

- Memberikan pertanyaan feedback: 

1. Apakah adik sudah mengerti cara melakukan permainan ini? 

2. Pada bagian manakah adik merasa kesulitan memahami cara bermain? 

d. Penutup (1 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

 

Sesi II 

Tujuan 

- Melakukan simulasi permainan congklak lidi 

- Untuk merefleksikan permainan congklak lidi 

- Untuk melihat pemahaman subjek mengenai permainan yang telah dijelaskan 

Uraian 

a. Kegiatan Kelompok (50 menit) 

- Mengumpulkan 9 orang subjek yang yang akan memainkan permainan congklak lidi 

- Peneliti mempersilahkan 3 kelompok yang telah dibagi untuk mencoba memainkan 

permainan congklak lidi sesuai dengan yang telah di contohkan tanpa memberikan 

penilaian 

b. Feedback (10 menit) 
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- Peneliti memberikan motivasi kepada subjek 

- Peneliti memberikan arahan untuk meningkatkan semangat dalam berkompetisi pada 

sesi berikutnya  

- Memberikan pertanyaan feedback: 

 

 

 

 

 

 

c. Penutup (1 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

 

Sesi III 

Tujuan 

- Melakukan permainan bekelan 

- Untuk merefleksikan permainan bekelan 

- Untuk melihat peningkatan problem solving subjek saat bermain 

Uraian 

a. Kegiatan Kelompok (35 menit) 

- Tiap kelompok melakukan hom-pim-pa untuk menentukan urutan siapa yang duluan 

bermain 

- Peneliti kembali mengingatkan cara dan aturan permainan bekelan 

- Tiap kelompok (terdiri dari 3 orang), mulai memainkan permainan bekelan secara 

bersamaan setelah adanya aba-aba dari peneliti 

- Permainan dihentikan setelah adanya aba-aba dari peneliti sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan 

- Setelah melakukan permainan, peneliti kembali mengumpulkan seluruh subjek, 

kemudian dilakukannya feedback 

b. Feedback (15 menit) 

- Memberikan pertanyaan feedback: 

 

 

1. Apa yang adik rasakan setelah memainkan permainan tersebut? 

2. Pada bagian manakah adik merasa kesulitan untuk melakukan 

permainannya? 

3. Jika merasa kesulitan, apa yang harus dilakukan agar bisa 

menyelesaikan permainan 
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c. Penutup (5 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

- Memberikan reward kepada subjek yang berhasil memenangkan permainan 

- Membaca do’a bersama 

- Mengucapkan salam 

 

Permainan Selentik 

Sesi I 

Tujuan 

- Untuk dapat menjelaskan gambaran kegiatan permainan 

- Memberikan gambaran tentang permainan selentik 

- Mensimulasikan permainan selentik 

Uraian 

a. Pembukaan (5 menit) 

- Menerima secara terbuka dan mengucapkan terimakasi telah menyempatkan waktu 

untuk hadir (prolog) 

- Berdo’a bersama 

- Perkenalan antara peneliti, observer, dan para subjek peneliti 

1. Coba ceritakan bagaimana cara adik menyelesaikan permainan tersebut? 

2. Pelajaran apa saja yang adik dapatkan dari permainan tersebut? 

3. Pada permainan tersebut, bagian mana yang adik anggap sulit? 

4. Bagaimana adik mengatasi kesulitan yang terjadi saat permainan 

tersebut? 

5. Coba ceritakan bagaimana agar bisa menjadi pemenang dalam permainan 

tersebut? 

6. Apa alasan adik ingin menjadi pemenang dalam permainan? 

7. Apakah adik merasa bangga ketika menjadi pemenang? 

8. Apakah adik merasa kecewa saat tidak berhasil memenangkan 

permainan? 

9. Apakah ada keinginan adik untuk memperbaiki cara bermain untuk 

menjadi pemenang?  
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- Menyemapikan tujuan penelitian 

b. Kegiatan Kelompok (7 menit) 

- Peneliti mengumpulkan 9 orang subjek yang akan memainkan permainan selentik 

- Peneliti memperkenalkan permainan selentik berserta alat yang digunakan 

- Peneliti menjelaskan cara bermain beserta aturan pada permainan selentik 

- Peneliti memberikan contoh cara bermain selentik 

c. Feedback (5 menit) 

- Peneliti menyampaikan manfaat yang didapat pada kegiatan pertama 

- Peneliti memberikan motivasi kepada subjek 

- Memberikan pertanyaan feedback: 

1. Apakah adik sudah mengerti cara melakukan permainan ini? 

2. Pada bagian manakah adik merasa kesulitan memahami cara bermain? 

 

d. Penutup (1 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

 

Sesi II 

Tujuan 

- Melakukan simulasi permainan selentik 

- Untuk merefleksikan permainan selentik 

- Untuk melihat pemahaman subjek mengenai permainan yang telah dijelaskan 

Uraian 

a. Kegiatan Kelompok (50 menit) 

- Mengumpulkan 9 orang subjek yang yang akan memainkan permainan selentik 

- Peneliti mempersilahkan 3 kelompok yang telah dibagi untuk mencoba memainkan 

permainan selentik sesuai dengan yang telah di contohkan tanpa memberikan penilaian 

b. Feedback (10 menit) 

- Peneliti memberikan motivasi kepada subjek 

- Peneliti memberikan arahan untuk meningkatkan semangat dalam berkompetisi pada 

sesi berikutnya  

- Memberikan pertanyaan feedback: 
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c. Penutup (1 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

 

Sesi III 

Tujuan 

- Melakukan permainan selentik 

- Untuk merefleksikan permainan selentik 

- Untuk melihat peningkatan problem solving subjek saat bermain 

Uraian 

a. Kegiatan Kelompok (35 menit) 

- Tiap kelompok melakukan hom-pim-pa untuk menentukan urutan siapa yang duluan 

bermain 

- Peneliti kembali mengingatkan cara dan aturan permainan selentik 

- Tiap kelompok (terdiri dari 3 orang), mulai memainkan permainan selentik secara 

bersamaan setelah adanya aba-aba dari peneliti 

- Permainan dihentikan setelah adanya aba-aba dari peneliti sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan 

- Setelah melakukan permainan, peneliti kembali mengumpulkan seluruh subjek, 

kemudian dilakukannya feedback 

b. Feedback (15 menit) 

- Memberikan pertanyaan feedback: 

 

 

 

 

1. Apa yang adik rasakan setelah memainkan permainan tersebut? 

2. Pada bagian manakah adik merasa kesulitan untuk melakukan 

permainannya? 

3. Jika merasa kesulitan, apa yang harus dilakukan agar bisa 

menyelesaikan permainan 
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c. Penutup (5 menit) 

- Menyampaikan ucapan terimakasi kepada subjek 

- Memberikan reward kepada subjek yang berhasil memenangkan permainan 

- Membaca do’a bersama 

- Mengucapkan salam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coba ceritakan bagaimana cara adik menyelesaikan permainan tersebut? 

2. Pelajaran apa saja yang adik dapatkan dari permainan tersebut? 

3. Pada permainan tersebut, bagian mana yang adik anggap sulit? 

4. Bagaimana adik mengatasi kesulitan yang terjadi saat permainan 

tersebut? 

5. Coba ceritakan bagaimana agar bisa menjadi pemenang dalam permainan 

tersebut? 

6. Apa alasan adik ingin menjadi pemenang dalam permainan? 

7. Apakah adik merasa bangga ketika menjadi pemenang? 

8. Apakah adik merasa kecewa saat tidak berhasil memenangkan 

permainan? 

9. Apakah ada keinginan adik untuk memperbaiki cara bermain untuk 

menjadi pemenang?  
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Tabel Pelaksanaan Permainan 

Pertemuan Permainan Sesi Waktu 
(menit) 

Kegiatan Tujuan PJ 

I 

Bekelan 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Alfi 

Feedback  
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback  

Congklak 
Lidi 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Manda  

Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback  

Selentikan 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Syifa 

Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback  

II 

Selentik 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Alfi 

Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback 

Bekelan 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Manda Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 
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Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback 

Congklak 
Lidi 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Syifa Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan problem 
solving subjek 

 

Feedback  

III 

Selentik 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Alfi 

Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feeedback 

Bekelan 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Manda 

Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback 

Congklak 
Lidi 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Syifa 

Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback 

IV Bekelan 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Alfi Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan Melihat peningkatan 
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permainan problem solving subjek 
Feedback 

Congklak 
Lidi 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Manda 

Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback 

Selentik 

1 18 Memberikan 
gambaran 
permainan 

Memberikan contoh 
permainan 

Syifa 

Feedback 
2 61 Percobaan 

permainan 
Mengetahui pemahamana 
subjek mengenai permainan 

Feedback 
3 55 Melakukan 

permainan 
Melihat peningkatan 
problem solving subjek 

Feedback 
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LAMPIRAN 2 
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BLUE PRINT SKALA TRY OUT 

No Aspek Penjelasam Indikator No Item Jumlah 
Item 

1 Mencari dan 
memahami 
masalah 

Untuk memecahkan 
suatu masalah, seorang 
murid harus dapat 
memahami masalah yang 
sedang dihadapi, dimana 
meliputi identifikasi 
masalah, menemukan 
dan memperbaiki 
masalah yang akan 
dipecahkan. 

Fokus pada masalah 
yang dihadapi  

1, 9, 17, 
23, 31 

5 

Mencari penyebab 
munculnya masalah 

2, 10, 18, 
25 

4 

Memahami 
pentingnya 
menyelesaikan 
masalah 

3, 11, 26, 
32 

4 

2 Menyusun strategi 
pemecahan 
masalah 

Setelah seorang murid 
dapat mengidentifikasi 
masalah dan 
mendefinisikan secara 
jelas, mereka perlu 
menyusun strategi untuk 
memecahkannya. 
Diantara strategi yang 
efektif adalah 
memutuskan sub tujuan, 
menggunakan algoritma 
(penyusunan formula, 
intruksi,dan mencoba 
semua kemungkinan 
solusi) dan analisa tujuan 
dari sebuah masalah. 
 

Memprediksi 
konsekuensi dari 
solusi 

5, 13, 19, 
27, 33 

5 

Memikirkan langkah 
awal penyelesaian 
masalah 

6, 14, 20, 
28 

4 

3 Mengeksplorasi 
solusi 

Meliputi evaluasi solusi 
dengan pertimbangan 
efektifitas solusi.  Solusi 
layak untuk dijalankan 
ataupun tidak. Pada 
tahapan ini murid juga 
dituntut untuk 
pengambilan keputusan 
mengenai solusi mana 
yang harus dijalankan. 

 

Menentukan pilihan 
solusi 

7, 15, 21, 
29, 34 

5 

Mengambil keputusan 
yang cepat dan tepat 

4, 8, 12, 
16, 22, 24, 
30, 35 

8 

Total Item 35 
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Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang sering terjadi di 

kehidupan sehari-hari. Jawablah pertanyaan tersebut yang anda 

anggap paling tepat. Dalam pertanyaan ini tidak ada jawaban benar 

atau salah. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai 

dengan pikiran. Pastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat dan 

kerjakanlah secara jujur!. 

Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap 

paling tepat.  

 

IDENTITAS 

Nama  :    Usia :               

Jenis Kelamin : L/P (Lingkari salah satu) Kelas : 

Sekolah : 

 

 

 

**SELAMAT MENGERJAKAN** 

 
 

1. Ketika ke pasar, ibu menyuruh saya untuk membeli mangga sebanyak 
1 kg. Saat akan membayar, uang yang diberikan ibu tidak cukup. Agar 
dapat membayar mangga tersebut, yang harus saya lakukan adalah... 
a. Langsung pergi mencari ibu untuk meminta uang tambahan 
b. Berhutang kepada penjual mangga  
c. Membeli mangga sesuai dengan jumlah uang 

 
2. Ketika bermain dengan teman, saya merasa permainan tersebut 

sangat mudah untuk dimainkan, namun ternyata ketika saya 
mencobanya, saya kalah dalam permainan tersebut. Maka saya 
akan... 
a. Saya rasa kekalahan adalah hal yang wajar dalam permainan 
b. Instropeksi diri bagaimana cara saya ketika bermain  
c. Bertanya kepada lawan kenapa saya bisa kalah 

 
3. Pada ulangan matematika di sekolah, saya tidak ingin mendapatkan 

nilai jelek dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, menurut 
saya... 
a. Untuk mendapatkan nilai harus berusaha 
b. Nilai baik atau buruk itu nasib 
c. Usaha penting tapi nasib yang menentukan 

 
4. Saya sedang bermain dengan teman-teman pada sore hari. Namun 

tiba-tiba teman saya bertengkar. Maka saya akan... 
a. Pergi memanggil orang tua mereka 
b. Membela anak yang benar 
c. Melerai pertengkaran mereka 

 
5. Hari ini ada ujian matematika di Sekolah. Ketika ujian, teman-teman 

banyak yang meminta jawaban kepada teman yang pintar di kelas. 
Meminta bantuan jawaban saat ulangan dapat mengakibatkan... 
a. Nilai dikurangi oleh guru 
b. Nilai yang penting tidak jelek 

No:  
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c. Menunjukan ketidak percayaan diri 
6. Tadi pagi saya meminjam pensil dari teman saya. Sesampai di sekolah 

pensil itu hilang. Maka saya akan melakukan... 
a. Meminta maaf dan langsung menggantinya  
b. Meminta maaf dan menggantinya jika ada uang 
c. Menggantinya tanpa memberi tahu bahwa pensil tersebut hilang 

 
7. Saya diberi uang jajan lebih oleh orang tua agar bias ditabung. 

Ternyata di sekolah ada teman saya yang tidak membawa uang, 
sedangkan dia ingin meminjam uang saya. Maka saya... 
a. Mencoba bertanya terlebih dulu sebelum meminjaminya 
b. Meminjaminya dan menyuruhnya untuk mengembalikan uang 

tersebut esok hari 
c. Membelikanya kue dari uang yang saya punya 
 

8. Ketika bersiap-siap berangkat sekolah, tiba-tiba hujan turun dengan 
deras dan tidak ada payung/jas hujan, maka saya harus... 
a. Yang penting segera pulang ke rumah 
b. Meminta diantar oleh orang tua 
c. Menunggu hujan berhenti 

 
9. Besok di sekolah ada ujian matematika dan IPA. Ujian jam pertama 

adalah matematika dan jam berikutnya ujian IPA. Agar dapat 
mempelajari ke duanya dan mendapatkan nilai yang bagus, saya 
harus... 
a. Saya akan mempelajari matematika dan IPA sekaligus pada hari ini 

dan mengulangnya besok pagi sebelum ujian dimulai 
b. Saya sudah mempersiapkan diri untuk belajar matematika dan IPA 

seminggu sebelum ujian 
c. Saya akan fokus mempelajari matematika pada sore hari, dan 

mempelajari IPA pada malam hari 
10. Ketika akan ujian kenaikan kelas, saya merasa pelajaran itu sangat 

mudah sehingga saya tidak belajar di rumah. Namun, ketika ibu guru 

membagikan hasilnya, ternyata nilai teman duduk saya lebih tinggi 
dari saya. Nilai saya lebih rendah karena... 
a. Saya tidak menyukai mata pelajarannya 
b. Saya terlalu meremehkan pelajaran 
c. Saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh 

 
11. Di sekolah saya bertengkar dengan teman karena ia mengejek saya, 

dan saya langsung memukulnya. Agar tidak dimarahi guru saya 
harus… 
a. Menunggunya untuk meminta maaf duluan 
b. Pergi meninggalkan teman dan berpura-pura tidak tahu 
c. Meminta maaf duluan atas pukulan yang saya lakukan 

 
12. Pada saat jam pelajaran di kelas dimulai, ada teman saya yang sakit 

dan saya melihatnya. Maka saya akan... 
a. Saya menyuruhnya pulang 
b. Mendekati dan menanyakan keadaanya 
c. Melaporkannya kepada guru 

 
13. Besok pagi saya memiliki jadwal piket di sekolah. Pada malam harinya 

saya menonton TV hingga larut malam, sehingga menyebabkan saya 
bangun kesiangan untuk pergi ke sekolah. Jika saya terlambat ke 
sekolah, maka yang terjadi adalah... 
a. Dihukum oleh guru 
b. Ruang kelas tidak bersih 
c. Saya dimarahi oleh teman piket 

 
14. Ibu menyuruh saya untuk mencuci piring kotor yang di gunakan 

untuk makan. Maka yang harus saya lakukan pertama kali ketika 
hendak mencuci piring... 
a. Menggosok bagian dari piring 
b. Membawa piring ketempat cuci piring 
c. Membilas piring dengan air 
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15. Ketika saya pulang sekolah, saya melihat ada uang tergeletak di jalan 
sedangkan jalanan saat itu sepi. Maka saya akan... 
a. Mengambilnya untuk dibelanjakan sendiri  
b. Mengambilnya lalu diberikan kepada orang tua 
c. Mengambilnya dan diberikan pada pengemis 

 
16. Di toko mainan, saya melihat ada dua mainan yang paling saya 

inginkan, tapi orangtua hanya mengizinkan membeli satu mainan. 
Maka saya harus... 
a. Memilih mainan yang paling mahal 
b. Memilih yang paling saya sukai 
c. Meminta orang tua untuk memilihkan 

 
17. Ketika akan mengerjakan PR yang akan dikumpulkan besok pagi, tiba-

tiba teman saya dating untuk mengajak bermain. Maka tindakan saya 
adalah... 
a. Bermain sebentar kemudian mengerjakan PR pada malam hari 
b. Mengatakan padanya kalau saya harus mengerjakan PR dan tidak 

ingin bermain 
c. Mengatakan padanya kalau saya harus mengerjakan PR dan jika 

sudah selesai akan bermain 
 

18. Ibu meminta saya untuk membeli buah jeruk yang manis di pasar. 
Pada saat di pasar, banyak orang yang menjual jeruk dan saya merasa 
kebingungan untuk memilih jeruk. Saya bingung karena...  
a. Saya malu bertanya pada penjualnya 
b. Banyak jenis jeruk yang dijual 
c. Saya tidak tahu jenis jeruk yang manis 

 
19. Di kelas ada teman saya yang berkelahi sampai menangis. Jika saya 

melaporkan mereka pada guru, maka yang akan terjadi adalah... 
a. Saya diomongin teman di belakang 
b. Saya mendapatkan pujian dari guru 

c. Saya dijauhi teman yang berkelahi 
 

20. Bapak guru memilih saya untuk menjadi perwakilan sekolah dalam 
lomba olahraga lari jarak jauh yang akan diadakan 1 minggu lagi. 
Namun, kondisi saya sedang tidak enak badan. Maka yang harus saya 
lakukan adalah... 
a. Memaksakan diri untuk ikut perlombaan karena takut pada guru 
b. Memberitahu guru bahwa saya tidak bisa ikut lomba lari 
c. Mencari pengganti saya yang akan mewakili perlombaan tersebut 

 
21. Ketika pelajaran Bahasa ibu guru memberikan tugas yang ada di 

dalam buku paket, akan tetapi saya lupa membawa buku tersebut. 
Agar dapat mengerjakan tugas, maka yang saya lakukan adalah... 
a. Melihat jawaban teman yang mengerjakan tugas 
b. Meminta kepada guru agar tugas tersebut dijadikan PR 
c. Mengerjakan tugas bersama teman yang membawa buku paket 

 
22. Saya memiliki sebuah roti. Tiba-tiba dua orang teman menghampiri 

saya untuk meminta roti tersebut. Maka saya... 
a. Saya akan mengambil bagian roti yang paling banyak 
b. Mempersilakan teman untuk mengambil bagian roti yang mereka 

inginkan 
c. Membagi roti tersebut sama rata 

 
23. Sepulang sekolah kakak menyuruh saya untuk membeli buku, di 

tengah jalan teman saya mengajak untuk membeli ice krim dan saat 
itu saya sangat haus. Maka saya akan... 
a. Membeli buku yang diinginkan kakak dan jika ada kembaliannya 

dibelikan ice krim 
b. Membeli ice krim dan sisa uang untuk membeli buku 
c. Tetap membelikan kakak buku  
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24. Orang tua saya selalu mengingatkan untuk tidak membeli makanan 
atau minuman.Tetapi hari ini saya sangat lapar karena baru selesai 
berolahraga di sekolah. Maka saya akan... 
a. Meminta makanan yang dibeli teman dan mencicipinya sedikit 
b. Membeli makanan selain makanan ringan 
c. Menahan lapar hingga pulang sekolah 

 
25. Saya mengikuti lomba balap karung untuk memeriahkan hari 

kemerdekaan RI.  Saya yakin dapat menjadi pemenang, namun 
ternyata saya tidak menjadi pemenangnya. Maka saya akan... 
a. Menurut saya menang atau kalah itu hal yang wajar 
b. Berpikir mengapa saya bisa kalah 
c. Bertanya kepada teman bagaimana cara ia bisa menang 
 

26. Saya meminjam buku teman kelas untuk belajar di rumah. Keesokan 
harinya, saat ingin mengembalikan buku tersebut, buku itu hilang. 
Agar teman saya tidak marah, maka saya harus... 
a. Mengatakan sejujurnya bahwa buku itu hilang dan berjanji untuk 

menggantinya 
b. Langsung menggantinya diam-diam dengan buku yang baru 
c. Meminta maaf dan mengganti dengan buku yang sama 
 

27. Saya lupa membawa peralatan menggambar saat pelajaran seni. 
Sedangkan hari itu ada pengambilan nilai menggambar. Jika saya 
meminjam peralatan teman, maka yang terjadi adalah...  
a. Saya harus mengerjakan dengan terburu-buru 
b. Hasil gambaran saya tidak maksimal 
c. Saya memiliki waktu menggambar yang lebih sedikit 

 
28. Saya mendapatkan tugas untuk menggambar pemandangan. Maka 

yang harus saya persiapkan... 
a. Menyiapkan peralatan menggambar 
b. Memberi garis tepi pada buku 

c. Memilih pewarna yang sesuai dengan gambar 
 

29. Pada jam pulang sekolah diisi kegiatan ekstrakurikuler kesenian yang 
wajib diikuti seluruh siswa. Namun, pada saat yang sama saya merasa 
lelah dan ingin langsung pulang ke rumah. Maka yang saya lakukan 
adalah... 
a. Mengikuti ekstrakurikuler sebentar saja lalu pulang 
b. Meminta izin kepada guru untuk tidak mengikuti ekstrakurikuler 
c. Langsung pulang tanpa mengikuti ekstrakurikuler 
 

30. Saya masuk sekolah pagi hari tetapi saya bangun kesiangan, sehingga 
saat tiba di sekolah guru sudah ada di dalam kelas. Maka yang saya 
adalah... 
a. Memillih untuk pulang 
b. Langsung masuk kelas saat guru keluar kelas 
c. Tetap masuk kelas dan meminta maaf pada guru Karena 

terlambat 
 

31. Pada hari minggu, akan diadakan lomba Pramuka se-Malang Raya. 
Bapak guru memilih saya untuk mengikuti lomba tersebut, tetapi 
pada hari itu juga saya diajak pergi berlibur bersama keluarga. Apa 
yang harus saya lakukan... 
b. Meminta orang tua untuk menunda waktu liburan 
c. Memberitahu orangtua bahwa saya ada kegiatan pramuka dan 

tidak bisa ikut liburan 
d. Tidak mengikuti kegiatan apapun 

32. Pada saat pembagian raport, ternyata nilai yang saya peroleh tidak 
sesuai dengan keinginan, padahal saya sudah berusaha dan ibupun 
memarahi saya. Agar tidak terulang kembali, saya harus... 
a. Saya harus belajar lebih rajin lagi kapan pun saya mau 
b. Saya harus belajar lebih rajin ketika ada ujian agar lebih ingat 

pelajaran tersebut 
c. Saya  harus lebih rajin lagi mengulang pelajaran setiap hari 
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33. Nilai bahasa Indonesia saya jelek karena saya kurang lancer 
membaca, teman saya menyuruh untuk membaca banyak buku. 
Mengapa saya harus membaca banyak buku? 
a. Agar memiliki banyak buku 
b. Agar saya lancer membaca 
c. Agar saya mendapatkan nilai seperti teman saya 

 
34. Orang tua berpesan agar saya langsung pulang ke rumah sepulang 

dari sekolah. Akan tetapi saya sangat ingin bermain bersama teman. 
Maka saya... 
a. Berlama-lama di sekolah agar bisa lebih banyak waktu bermain 
b. Mengajak teman untuk bermain di rumah saya 
c. Menunggu orang tua pulang bekerja dan kemudian langsung pergi 

bermain 
 

35. Ketika sedang ujian, tiba-tiba perut saya sakit dan ingin buang air 
besar. Maka saya akan... 
a. Menahan buang air besar sampai waktu ujian selesai 
b. Meminta izin kepada guru untuk buang air besar setelah selesai 

mengerjakan soal 
c. Langsung meminta izin pada guru pada saat itu juga 

 
 

**TERIMAKASIH** 
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KUNCI JAWABAN SKALA TRY OUT 

No Nilai Jawaban 
A B C 

1 2 3 1 
2 1 3 2 
3 1 3 2 
4 2 3 1 
5 2 3 1 
6 1 2 3 
7 3 2 1 
8 1 3 2 
9 3 2 1 
10 3 1 2 
11 2 3 1 
12 3 2 1 
13 2 1 3 
14 2 1 3 
15 3 2 1 
16 3 1 2 
17 3 2 1 
18 3 1 2 
19 2 3 1 
20 3 1 2 
21 3 2 1 
22 3 2 1 
23 3 2 1 
24 2 1 3 
25 1 3 2 
26 2 3 1 
27 3 1 2 
28 1 2 3 
29 2 1 3 
30 3 2 1 
31 2 1 3 
32 3 2 1 
33 3 1 2 
34 3 1 2 
35 3 2 1 
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LAMPIRAN 3 
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BLUE PRINT SKALA PRE-TEST 

No Aspek Indikator Nomor Soal Jumlah 

item 

1 Mencari dan 

memahami masalah 

Fokus pada masalah yang 

dihadapi 

8 1 

Mencari penyebab muncul 

nya masalah 

1,10 2 

Memahami pentingnya 

menyelesaikan masalah 

5,12 2 

2 Menyusun strategi 

pemecahan masalah 

Memprediksi konsekuensi 

dari solusi 

3.6 2 

Memikirkan langkah awal 

penyelesaian masalah 

11 1 

3 Mengeksplorasi solusi Menentukan pilihan solusi 4,7 2 

Mengambil keputusan yang 

cepat dan tepat 

2,9,13 3 

Total Item 13 

 

KUNCI JAWABAN SKALA PRE-TEST 

No Nilai Jawaban 
A B C 

1 3 1 2 
2 2 1 3 
3 2 1 3 
4 1 2 3 
5 2 1 3 
6 2 3 1 
7 1 2 3 
8 1 2 3 
9 1 2 3 
10 3 1 2 
11 3 2 1 
12 1 2 3 
13 1 2 3 
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Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang sering terjadi di 

kehidupan sehari-hari. Jawablah pertanyaan tersebut yang anda 

anggap paling tepat. Dalam pertanyaan ini tidak ada jawaban benar 

atau salah. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai 

dengan pikiran. Pastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat dan 

kerjakanlah secara jujur!. 

Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap 

paling tepat.  

 

IDENTITAS 

Nama  :    Usia :               

Jenis Kelamin : L/P (Lingkari salah satu) Kelas : 

Sekolah : 

 

 

 

**SELAMAT MENGERJAKAN** 

 
 

1. Ketika bermain dengan teman, saya merasa permainan tersebut 
sangat mudah untuk dimain kan, namun ternyata ketika saya 
mencobanya, saya kalah dalam permainan tersebut. Maka saya 
akan... 
a. Saya rasa kekalahan adalah hal yang wajar dalam permainan 
b. Instropeksi diri bagaimana cara saya ketika bermain  
c. Bertanya kepada lawan kenapa saya bisa kalah 

 
2. Saya sedang bermain dengan teman-teman pada sore hari. Namun 

tiba-tiba teman saya bertengkar. Maka saya akan... 
a. Pergi memanggil orang tua mereka 
b. Membela anak yang benar 
c. Melerai pertengkaran mereka 

 
3. Hari ini ada ujian matematika di Sekolah. Ketika ujian, teman-teman 

banyak yang meminta jawaban kepada teman yang pintar di kelas. 
Meminta bantuan jawaban saat ulangan dapat mengakibatkan... 
a. Nilai dikurangi oleh guru 
b. Nilai yang penting tidak jelek 
c. Menunjukan ketidak percayaan diri 
 

4. Saya diberi uang jajan lebih oleh orang tua agar bias di tabung. 
Ternyata di sekolah ada teman saya yang tidak membawa uang, 
sedangkan dia ingin meminjam uang saya. Maka saya... 
a. Mencoba bertanya terlebih dulu sebelum meminjaminya 
b. Meminjaminya dan menyuruhnya untuk mengembalikan uang 

tersebut esok hari 
c. Membelikanya kue dari uang yang saya punya 

 
5. Di sekolah saya bertengkar dengan teman karena ia mengejek saya, 

dan saya langsung memukulnya. Agar tidak dimarahi guru saya 
harus… 
a. Menunggunya untuk meminta maaf duluan 

No:  P.0 
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b. Pergi meninggalkan teman dan berpura-pura tidak tahu 
c. Meminta maaf duluan atas pukulan yang saya lakukan 

 
6. Besok pagi saya memiliki jadwal piket di sekolah. Pada malam harinya 

saya menonton TV hingga larut malam, sehingga menyebabkan saya 
bangun kesiangan untuk pergi ke sekolah. Jika saya terlambat ke 
sekolah, maka yang terjadi adalah... 
a. Dihukum oleh guru 
b. Ruang kelas tidak bersih 
c. Saya dimarahi oleh teman piket 

 
7. Ketika saya pulang sekolah, saya melihat ada uang tergeletak di jalan 

sedangkan jalanan saat itu sepi. Maka saya akan... 
a. Mengambilnya untuk dibelanjakan sendiri  
b. Mengambilnya lalu diberikan kepada orang tua 
c. Mengambilnya dan diberikan pada pengemis 

 
8. Ketika akan mengerjakan PR yang akan dikumpulkan besok pagi, tiba-

tiba teman saya dating untuk mengajak bermain. Maka tindakan saya 
adalah... 
a. Bermain sebentar kemudian mengerjakan PR pada malam hari 
b. Mengatakan padanya kalau saya harus mengerjakan PR dan tidak 

ingin bermain 
c. Mengatakan padanya kalau saya harus mengerjakan PR dan jika 

sudah selesai akan bermain 
 

9. Saya memiliki sebuah roti. Tiba-tiba dua orang teman menghampiri 
saya untuk meminta roti tersebut. Maka saya... 
a. Saya akan mengambil bagian roti yang paling banyak 
b. Mempersilakan teman untuk mengambil bagian roti yang mereka 

inginkan 
c. Membagi roti tersebut sama rata 

 

10. Saya mengikuti lomba balap karung untuk memeriahkan hari 
kemerdekaan RI.  Saya yakin dapat menjadi pemenang, namun 
ternyata saya tidak menjadi pemenangnya. Maka saya akan... 
a. Menurut saya menang atau kalah itu hal yang wajar 
b. Berpikir mengapa saya bisa kalah 
c. Bertanya kepada teman bagaimana cara ia bisa menang 
 

11. Saya mendapatkan tugas untuk menggambar pemandangan. Maka 
yang harus saya persiapkan... 
a. Menyiapkan peralatan menggambar 
b. Memberi garis tepi pada buku 
c. Memilih pewarna yang sesuai dengan gambar 

 
12. Pada saat pembagian raport, ternyata nilai yang saya peroleh tidak 

sesuai dengan keinginan, padahal saya sudah berusaha dan ibupun 
memarahi saya. Agar tidak terulang kembali, saya harus... 
a. Saya harus belajar lebih rajin lagi kapan pun saya mau 
b. Saya harus belajar lebih rajin ketika ada ujian agar lebih ingat 

pelajaran tersebut 
c. Saya  harus lebih rajin lagi mengulang pelajaran setiap hari 

 
13. Ketika sedang ujian, tiba-tiba perut saya sakit dan ingin buang air 

besar. Maka saya akan... 
a. Menahan buang air besar sampai waktu ujian selesai 
b. Meminta izin kepada guru untuk buang air besar setelah selesai 

mengerjakan soal 
c. Langsung meminta izin pada guru saat itu juga 

 
 

 

**TERIMAKASIH** 
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LAMPIRAN 4 
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BLUE PRINT SKALA POST-TEST 1 

No Aspek Indikator Nomor Soal Jumlah 

item 

1 Mencari dan 

memahami masalah 

Fokus pada masalah yang 

dihadapi 

6 1 

Mencari penyebab 

munculnya masalah 

1,8 2 

Memahami pentingnya 

menyelesaikan masalah 

9,12 2 

2 Menyusun strategi 

pemecahan masalah 

Memprediksi konsekuensi 

dari solusi 

2,7 2 

Memikirkan langkah awal 

penyelesaian masalah 

3,10 2 

3 Mengeksplorasi solusi Menentukan pilihan solusi 5,13 2 

Mengambil keputusan yang 

cepat dan tepat 

4,11 2 

Total Item 13 

 

KUNCI JAWABAN SKALA POST-TEST 1 
 

No Nilai Jawaban 
A B C 

1 2 3 1 
2 3 2 1 
3 2 3 1 
4 1 2 3 
5 2 1 3 
6 3 1 2 
7 3 2 1 
8 1 3 2 
9 3 2 1 
10 1 3 2 
11 3 1 2 
12 2 1 3 
13 3 1 2 
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Dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang sering terjadi di 

kehidupan sehari-hari. Jawablah pertanyaan tersebut yang anda 

anggap paling tepat. Dalam pertanyaan ini tidak ada jawaban benar 

atau salah. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai 

dengan pikiran anda. Pastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat 

dan kerjakanlah secara jujur!. 

Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap 

paling tepat.  

 

IDENTITAS 

Nama  :    Usia :               

Jenis Kelamin : L/P (Lingkari salah satu) Kelas : 

Sekolah : 

 

 

 

**SELAMAT MENGERJAKAN** 

 
 

1. Ketika bermain dengan teman, saya merasa permainan tersebut 
sangat mudah untuk dimainkan, namun ternyata ketika saya 
mencobanya, saya kalah dalam permainan tersebut. Maka saya 
akan... 
a. Bertanya kepada lawan kenapa saya bisa kalah 
b. Saya rasa kekalahan adalah hal yang wajar dalam permainan 
c. Instropeksi diri bagaimana cara saya ketika bermain  

 
2. Hari ini ada ujian matematika di Sekolah. Ketika ujian, teman-teman 

banyak yang meminta jawaban kepada teman yang pintar di kelas. 
Meminta bantuan jawaban saat ulangan dapat mengakibatkan... 
a. Menunjukan ketidak percayaan diri 
b. Nilai dikurangi oleh guru 
c. Nilai yang penting tidak jelek 
 

3. Tadi pagi saya meminjam pensil dari teman saya. Sesampainya di 
sekolah pensil itu hilang. Maka saya akan melakukan... 
a. Meminta maaf dan menggantinya jika ada uang 
b. Meminta maaf dan langsung menggantinya  
c. Menggantinya tanpa memberi tahu bahwa pensil tersebut hilang 

 
4. Ketika bersiap-siap berangkat sekolah, tiba-tiba hujan turun dengan 

deras dan tidak ada payung/jas hujan, maka saya harus... 
a. Meminta diantar oleh orang tua 
b. Yang penting segera pulang ke rumah 
c. Menunggu hujan berhenti 

 
5. Ketika saya pulang sekolah, saya melihat ada uang tergeletak di jalan 

sedangkan jalanan saat itu sepi. Maka saya akan... 
a. Mengambilnya lalu diberikan kepada orang tua 
b. Mengambilnya untuk dibelanjakan sendiri  
c. Mengambilnya dan diberikan pada pengemis 

 

PO.1 No:  
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6. Ketika akan mengerjakan PR yang akan dikumpulkan besok pagi, tiba-
tiba teman saya dating untuk mengajak bermain. Maka tindakan saya 
adalah... 
a. Mengatakan padanya kalau saya harus mengerjakan PR dan jika 

sudah selesai akan bermain 
b. Bermain sebentar kemudian mengerjakan PR pada malam hari 
c. Mengatakan padanya kalau saya harus mengerjakan PR dan tidak 

ingin bermain 
 

7. Di kelas ada teman saya yang berkelahi sampai menangis. Jika saya 
melaporkan mereka pada guru, maka yang akan terjadi adalah... 
a. Saya dijauhi teman yang berkelahi 
b. Saya diomongin teman di belakang 
c. Saya mendapatkan pujian dari guru 

 
8. Saya mengikuti lomba balap karung untuk memeriahkan hari 

kemerdekaan RI.  Saya yakin dapat menjadi pemenang, namun 
ternyata saya tidak menjadi pemenangnya. Maka saya akan... 
a. Berpikir mengapa saya bisa kalah 
b. Menurut saya menang atau kalah itu hal yang wajar 
c. Bertanya kepada teman bagaimana cara ia bisa menang 
 

9. Saya meminjam buku teman kelas untuk belajar di rumah. Keesokan 
harinya, saat ingin mengembalikan buku tersebut, buku itu hilang. 
Agar teman saya tidak marah, maka saya harus... 
a. Meminta maaf dan mengganti dengan buku yang sama 
b. Mengatakan sejujurnya bahwa buku itu hilang dan berjanji untuk 

menggantinya 
c. Langsung menggantinya diam-diam dengan buku yang baru 

 
10. Saya mendapatkan tugas untuk menggambar pemandangan. Maka 

yang harus saya persiapkan... 
a. Memilih pewarna yang sesuai dengan gambar 

b. Menyiapkan peralatan menggambar 
c. Memberi garis tepi pada buku 

 
11. Saya masuk sekolah pagi hari tetapi saya bangun kesiangan, sehingga 

saat tiba di sekolah guru sudah ada di dalam kelas. Maka yang saya 
adalah... 
a. Tetap masuk kelas dan meminta maaf pada guru karena terlambat 
b. Memillih untuk pulang 
c. Langsung masuk kelas saat guru keluar kelas 

 
12. Pada saat pembagian raport, ternyata nilai yang saya peroleh tidak 

sesuai dengan keinginan, padahal saya sudah berusaha dan ibupun 
memarahi saya. Agar tidak terulang kembali, saya harus... 
a. Saya harus belajar lebih rajin ketika ada ujian agar lebih ingat 

pelajaran tersebut 
b. Saya harus belajar lebih rajin lagi kapan pun saya mau 
c. Saya  harus lebih rajin lagi mengulang pelajaran setiap hari 

 
13. Orang tua berpesan agar saya langsung pulang ke rumah sepulang 

dari sekolah. Akan tetapi saya sangat ingin bermain bersama teman. 
Maka saya... 
a. Mengajak teman untuk bermain di rumah saya 
b. Berlama-lama di sekolah agar bisa lebih banyak waktu bermain 
c. Menunggu orang tua pulang bekerja dan kemudian langsung pergi 

bermain 
 
 
 
 
 
 

**TERIMAKASIH** 
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LAMPIRAN 5 
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BLUE PRINT SKALA POST-TEST 2 

No Aspek Indikator Nomor 

Soal 

Jumla

h item 

1 Mencari dan 

memahami masalah 

Fokus pada masalah yang dihadapi 7 1 

Mencari penyebab munculnya 

masalah 

13,5 2 

Memahami pentingnya 

menyelesaikan masalah 

9,3 2 

2 Menyusun strategi 

pemecahan masalah 

Memprediksi konsekuensi dari 

solusi 

12,2 2 

Memikirkan langkah awal 

penyelesaian masalah 

11,4 2 

3 Mengeksplorasi 

solusi 

Menentukan pilihan solusi 10,6 2 

Mengambil keputusan yang cepat 

dan tepat 

8,1 2 

Total Item 13 

 

KUNCI JAWABAN POST-TEST 2 
 

No Nilai Jawaban 
A B C 

1 2 1 3 
2 2 1 3 
3 3 1 2 
4 2 3 1 
5 2 3 1 
6 2 1 3 
7 2 1 3 
8 3 1 2 
9 3 2 1 
10 3 1 2 
11 1 3 2 
12 1 2 3 
13 1 3 2 
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Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang sering terjadi di 

kehidupan sehari-hari. Jawablah pertanyaan tersebut yang anda 

anggap paling tepat. Dalam pertanyaan ini tidak ada jawaban benar 

atau salah. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai 

dengan pikiran anda. Pastikan tidak ada pertanyaan yang terlewat 

dan kerjakanlah secara jujur!. 

Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap 

paling tepat.  

 

IDENTITAS 

Nama  :    Usia :               

Jenis Kelamin : L/P (Lingkari salah satu) Kelas : 

Sekolah : 

 

 

 

**SELAMAT MENGERJAKAN** 

 

 
1. Ketika sedang ujian, tiba-tiba perut saya sakit dan ingin buang air 

besar. Maka saya akan... 
a. Meminta izin kepada guru untuk buang air besar setelah selesai 

mengerjakan soal 
b. Menahan buang air besar sampai waktu ujian selesai 
c. Langsung meminta izin pada guru pada saat itu juga 

 
2. Nilai bahasa Indonesia saya jelek karena saya kurang lancer membaca, 

teman saya menyuruh untuk membaca banyak buku. Mengapa saya 
harus membaca banyak buku? 
a. Agar saya mendapatkan nilai seperti teman saya 
b. Agar memiliki banyak buku 
c. Agar saya lancer membaca 

 
3. Pada saat pembagian raport, ternyata nilai yang saya peroleh tidak 

sesuai dengan keinginan, padahal saya sudah berusaha dan ibupun 
memarahi saya. Agar tidak terulang kembali, saya harus... 
a. Saya  harus lebih rajin lagi mengulang pelajaran setiap hari 
b. Saya harus belajar lebih rajin lagi kapan pun saya mau 
c. Saya harus belajar lebih rajin ketika ada ujian agar lebih ingat 

pelajaran tersebut 
 
4. Saya mendapatkan tugas untuk menggambar pemandangan. Maka 

yang harus saya persiapkan... 
a. Memberi garis tepi pada buku 
b. Menyiapkan peralatan menggambar 
c. Memilih pewarna yang sesuai dengan gambar 

 
5. Saya mengikuti lomba balap karung untuk memeriahkan hari 

kemerdekaan RI.  Saya yakin dapat menjadi pemenang, namun 
ternyata saya tidak menjadi pemenangnya. Maka saya akan... 

No:  PO.2 
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a. Bertanya kepada teman bagaimana cara ia bisa menang 
b. Menurut saya menang atau kalah itu hal yang wajar 
c. Berpikir mengapa saya bisa kalah 

 
6. Ketika pelajaran Bahasa ibu guru memberikan tugas yang ada di dalam 

buku paket, akan tetapi saya lupa membawa buku tersebut. Agar dapat 
mengerjakan tugas, maka yang saya lakukan adalah... 
a. Meminta kepada guru agar tugas tersebut dijadikan PR 
b. Melihat jawaban teman yang mengerjakan tugas 
c. Mengerjakan tugas bersama teman yang membawa buku paket 

 
7. Ketika akan mengerjakan PR yang akan dikumpulkan besok pagi, tiba-

tiba teman saya dating untuk mengajak bermain. Maka tindakan saya 
adalah... 
a. Mengatakan padanya kalau saya harus mengerjakan PR dan tidak 

ingin bermain 
b. Bermain sebentar kemudian mengerjakan PR pada malam hari 
c. Mengatakan padanya kalau saya harus mengerjakan PR dan jika 

sudah selesai akan bermain 
 
8. Pada saat jam pelajaran di kelas dimulai, ada teman saya yang sakit 

dan saya melihatnya. Maka saya akan... 
a. Melaporkannya kepada guru 
b. Saya menyuruhnya pulang 
c. Mendekati dan menanyakan keadaanya 

 
9. Di sekolah saya bertengkar dengan teman karena ia mengejek saya, 

dan saya langsung memukulnya. Agar tidak dimarahi guru saya harus… 
a. Meminta maaf duluan atas pukulan yang saya lakukan 
b. Menunggunya untuk meminta maaf duluan 
c. Pergi meninggalkan teman dan berpura-pura tidak tahu 

 

10. Saya diberi uang jajan lebih oleh orang tua agar bias ditabung. 
Ternyata di sekolah ada teman saya yang tidak membawa uang, 
sedangkan dia ingin meminjam uang saya. Maka saya... 
a. Membelikanya kue dari uang yang saya punya  
b. Mencoba bertanya terlebih dulu sebelum meminjaminya 
c. Meminjaminya dan menyuruhnya untuk mengembalikan uang 

tersebut esok hari 
 
11. Tadi pagi saya meminjam pensil dari teman saya. Sesampai disekolah 

pensil itu hilang. Maka saya akan melakukan... 
a. Menggantinya tanpa memberi tahu bahwa pensil tersebut hilang 
b. Meminta maaf dan langsung menggantinya  
c. Meminta maaf dan menggantinya jika ada uang 

 
12. Hari ini ada ujian matematika di Sekolah. Ketika ujian, teman-teman 

banyak yang meminta jawaban kepada teman yang pintar di kelas. 
Meminta bantuan jawaban saat ulangan dapat mengakibatkan... 
a. Nilai yang penting tidak jelek 
b. Nilai dikurangi oleh guru 
c. Menunjukan ketidak percayaan diri 

 
13. Ketika bermain dengan teman, saya merasa permainan tersebut sangat 

mudah untuk dimainkan, namun ternyata ketika saya mencobanya, 
saya kalah dalam permainan tersebut. Maka saya akan... 
a. Instropeksi diri bagaimana cara saya ketika bermain  
b. Saya rasa kekalahan adalah hal yang wajar dalam permainan 
c. Bertanya kepada lawan kenapa saya bisa kalah 

 
 
 

**TERIMAKASIH**
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LAMPIRAN 6 
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HASIL PENELITIAN KESELURUHAN KELOMPOK 

No Kelompok Eksperimen 1 Kelompok Eksperimen 2 Kelompok Kontrol 

Pre test Post test 1 Post test 2 Pre test Post test 1 Post test 2 Pre test Post test 1 Post test 2 

1 25 32 31 23 25 31 32 33 32 

2 27 30 34 25 37 32 33 30 35 

3 28 32 35 26 30 29 33 33 32 

4 29 34 33 28 32 34 30 30 32 

5 29 32 32 30 32 35 31 31 32 

6 30 35 36 32 31 36 25 25 28 

7 31 35 37 33 32 33 33 35 32 

8 32 37 37 33 36 37 25 29 26 

9 33 35 35 27 31 25 33 34 33 
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OUTPUT SPSS VALIDASI SKALA TRYOUT 
 
Uji Validitas Pertama 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 25 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 25 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,824 35 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Item1 81,88 81,943 ,315 ,820 

Item2 81,84 81,723 ,238 ,823 

Item3 81,68 81,893 ,397 ,819 

Item4 81,84 79,557 ,445 ,816 

Item5 82,24 75,440 ,744 ,805 

Item6 81,88 82,443 ,318 ,820 

Item7 82,52 80,427 ,302 ,821 

Item8 81,92 79,910 ,403 ,817 

Item9 83,04 84,207 ,061 ,828 

Item10 82,04 85,707 -,050 ,830 

Item11 81,92 77,410 ,559 ,811 

Item12 82,16 80,390 ,335 ,819 

Item13 82,24 82,190 ,233 ,823 

Item14 82,08 83,077 ,169 ,824 

Item15 82,20 79,250 ,525 ,814 

Item16 81,84 84,890 ,045 ,826 

Item17 82,16 80,890 ,297 ,821 

Item18 82,00 82,917 ,160 ,825 

Item19 82,76 81,357 ,213 ,824 

Item20 81,96 84,123 ,081 ,827 

Item21 81,88 79,527 ,490 ,815 

Item22 81,92 82,327 ,236 ,822 

Item23 82,48 82,260 ,153 ,827 

Item24 82,20 82,167 ,169 ,826 



69 
 

 
 

Item25 82,08 78,743 ,418 ,816 

Item26 82,36 75,823 ,703 ,806 

Item27 81,92 84,160 ,079 ,827 

Item28 82,04 80,290 ,335 ,819 

Item29 81,92 86,160 -,092 ,831 

Item30 81,84 77,890 ,653 ,810 

Item31 82,00 84,083 ,101 ,826 

Item32 82,24 74,440 ,765 ,803 

Item33 81,88 78,610 ,516 ,813 

Item34 82,40 81,583 ,235 ,823 

Item35 82,32 81,060 ,396 ,818 

 
Dari tabel di atas setelah dilakukannya uji validitas kepada 35 item, diperoleh hasil bahwa 
item yang gugur berjumlah 11 item (Item 9, item 10, item 14, item 16, item 18, item 20, item 
23, item 24, item 27, item 29, item 31) dan item yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu 
item yang memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation > 0,20 sehingga diperoleh 24 item 
yang dapat dinyatakan valid (0,208 – 0,765). Sedangkan uji realiabilitas diperoleh nilai 
Cronbach’s Alpha> 0,05 (p=0,824). 

 
Uji Validasi Kedua 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 25 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 25 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,861 24 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Item1 55,64 65,490 ,288 ,859 

Item2 55,60 65,000 ,240 ,862 

Item3 55,44 64,757 ,458 ,855 

Item4 55,60 63,417 ,415 ,856 

Item5 56,00 59,250 ,764 ,843 

Item6 55,64 65,240 ,377 ,857 

Item7 56,28 65,043 ,209 ,863 
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Item8 55,68 63,060 ,436 ,855 

Item11 55,68 59,893 ,675 ,846 

Item12 55,92 63,410 ,371 ,857 

Item13 56,00 65,583 ,220 ,862 

Item15 55,96 62,873 ,522 ,853 

Item17 55,92 63,993 ,321 ,859 

Item19 56,52 64,510 ,225 ,864 

Item21 55,64 63,157 ,483 ,854 

Item22 55,68 64,977 ,295 ,859 

Item25 55,84 61,473 ,491 ,853 

Item26 56,12 59,693 ,712 ,845 

Item28 55,80 63,667 ,342 ,858 

Item30 55,60 61,500 ,668 ,848 

Item32 56,00 59,000 ,726 ,844 

Item33 55,64 62,740 ,472 ,854 

Item34 56,16 65,223 ,208 ,863 

Item35 56,08 65,160 ,318 ,858 

 
Setelah dilakukannya uji validitas kedua, terdapat 24 item yang dinyatakan valid dengan nilai 
p > 0,20 dengan rentang item 0,208-0,764. Sedangkan reliabilitas dengan menggunakan 
Cronbach’s Alpha sebesar 0,861 (> 0,394). Hal ini dapat disimpulkan bahwa skala problem 
solving dinyatakan reliabel. 
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OUTPUT SPSS UJI KESETARAAN SOAL 

 
ANOVA 

SKALA1   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9,707 2 4,853 ,179 ,836 

Within Groups 1948,960 72 27,069   
Total 1958,667 74    

 
Berdasarkan hasil uji analisis dengan menggunakan Uji One Way Anova, dapat diperoleh 
hasil nilai p > 0,05 (0,836). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 
signifikan dari ketiga skala yaitu skala pre-test, post-test 1, dan post-test 2. Sehingga ketiga 
skala tersebut dapat digunakan sebagai skala dalam penelitian. 
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OUTPUT SPSS ONE WAY ANOVA “PRE TEST” 

 
Descriptives 

Pre_Test   
 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

K.Eksperimen 1 9 29,33 2,500 ,833 27,41 31,26 25 33 

K.Eksperimen 2 9 28,56 3,644 1,215 25,75 31,36 23 33 

K.Kontrol 9 30,56 3,321 1,107 28,00 33,11 25 33 

Total 27 29,48 3,179 ,612 28,22 30,74 23 33 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Pre_Test   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,063 2 24 ,361 

 
 

ANOVA 

Pre_Test   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18,296 2 9,148 ,898 ,421 

Within Groups 244,444 24 10,185   
Total 262,741 26    
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LAMPIRAN 7 
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OUTPUT SPSS SKALA KELOMPOK EKSPERIMEN 1 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre_Test 29,33 9 2,500 ,833 

Post_Test1 33,56 9 2,186 ,729 

Pair 2 
Pre_Test 29,33 9 2,500 ,833 

Post_Test2 34,44 9 2,128 ,709 

Pair 3 
Post_Test1 33,56 9 2,186 ,729 

Post_Test2 34,44 9 2,128 ,709 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre_Test & Post_Test1 9 ,808 ,008 

Pair 2 Pre_Test & Post_Test2 9 ,721 ,029 

Pair 3 Post_Test1 & Post_Test2 9 ,666 ,050 

 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Pre_Test - 

Post_Test1 

-4,222 1,481 ,494 -5,361 -3,084 -8,551 8 ,000 

Pair 2 
Pre_Test - 

Post_Test2 

-5,111 1,764 ,588 -6,467 -3,755 -8,693 8 ,000 

Pair 3 
Post_Test1 - 

Post_Test2 

-,889 1,764 ,588 -2,245 ,467 -1,512 8 ,169 
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OUTPUT SPSS SKALA KELOMPOK EKSPERIMEN 2 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre_Test 28,56 9 3,644 1,215 

Post_Test1 31,78 9 3,456 1,152 

Pair 2 
Pre_Test 28,56 9 3,644 1,215 

Post_Test2 32,44 9 3,745 1,248 

Pair 3 
Post_Test1 31,78 9 3,456 1,152 

Post_Test2 32,44 9 3,745 1,248 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre_Test & Post_Test1 9 ,418 ,263 

Pair 2 Pre_Test & Post_Test2 9 ,621 ,074 

Pair 3 Post_Test1 & Post_Test2 9 ,356 ,347 

 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Pre_Test - 

Post_Test1 

-3,222 3,833 1,278 -6,169 -,276 -2,522 8 ,036 

Pair 2 
Pre_Test - 

Post_Test2 

-3,889 3,219 1,073 -6,363 -1,415 -3,624 8 ,007 

Pair 3 
Post_Test1 - 

Post_Test2 

-,667 4,093 1,364 -3,813 2,479 -,489 8 ,638 
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OUTPUT SPSS SKALA KELOMPOK KONTROL 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre_Test 30,56 9 3,321 1,107 

Post_Test1 31,11 9 3,060 1,020 

Pair 2 
Pre_Test 30,56 9 3,321 1,107 

Post_Test2 31,33 9 2,693 ,898 

Pair 3 
Post_Test1 31,11 9 3,060 1,020 

Post_Test2 31,33 9 2,693 ,898 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre_Test & Post_Test1 9 ,830 ,006 

Pair 2 Pre_Test & Post_Test2 9 ,913 ,001 

Pair 3 Post_Test1 & Post_Test2 9 ,556 ,120 

 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Pre_Test - 

Post_Test1 

-,556 1,878 ,626 -1,999 ,888 -,887 8 ,401 

Pair 2 
Pre_Test - 

Post_Test2 

-,778 1,394 ,465 -1,850 ,294 -1,673 8 ,133 

Pair 3 
Post_Test1 - 

Post_Test2 

-,222 2,728 ,909 -2,319 1,875 -,244 8 ,813 
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LAMPIRAN 8 
 
 
 



78 
 

 
 

DATA KASAR KESELURUHAN SKALA PROBLEM SOLVING 

Data Kasar Kelompok Eksperimen 1 

 

Nama Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Total Kategori 

Pre-test 

Intan P.A 1 3 3 1 1 3 2 1 2 1 3 2 2 25 Sedang 

Fitri Atul 1 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 1 2 27 Sedang 

Nadela 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 1 2 28 Sedang 

M.Nazim 1 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 2 1 29 Tinggi 

M.Hafidz 1 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 3 29 Tinggi 

M.Fikri 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 30 Tinggi 

Kharisma 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 31 Tinggi 

Nadia Refi 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 32 Tinggi 

Aisyah 1 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 33 Tinggi 

RATA-
RATA                           29,33 

  
 

Post-test 1 

Intan 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 2 32 Tinggi 

Fitri 3 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 2 3 30 Tinggi 

Nadela 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 32 Tinggi 

M.Nazim 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 34 Sangat Tinggi 

M.Hafidz 3 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 2 3 32 Tinggi 

M.Fiki 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 35 Sangat Tinggi 

Kharisma 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 35 Sangat Tinggi 

Nadia 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 37 Sangat Tinggi 

Aisyah 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 35 Sangat Tinggi 

RATA-
RATA                           33,56   
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Post-test 2 

Intan P.A 3 2 3 3 3 3 1 2 1 1 3 3 3 31 Tinggi 

Fitri Atul 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 34 Sangat Tinggi 

Nadela 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 Sangat Tinggi 

M.Nazim 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 33 Tinggi 

M.Hafidz 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 32 Tinggi 

M.Fiki 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 36 Sangat Tinggi 

Kharisma 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 37 Sangat Tinggi 

Nadia Refi 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 Sangat Tinggi 

Aisyah 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 35 Sangat Tinggi 

RATA-
RATA                           34,44   
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Data Kasar Kelompok Eksperimen 2 

 

Nama Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Total Kategori 

Pre-test 

Aldho 1 2 1 2 1 3 1 3 3 1 3 1 1 23 Rendah 

Zam-zam 3 2 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 2 25 Sedang 

Roni 1 1 2 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3 26 Sedang 

Wildan 1 3 3 2 3 1 2 3 3 1 2 2 2 28 Sedang 

Aisyah 1 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 30 Tinggi 

Achmad 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 32 Tinggi 

Nafis 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 33 Tinggi 

Geritza 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 33 Tinggi 

Putra 1 3 2 3 1 3 2 1 1 3 3 2 2 27 Sedang 

RATA-RATA                           
 

28,56   

Post-test 1 

Aldho 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 25 Sedang 

Zam-zam 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 37 Sangat Tinggi 

Roni 3 2 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 30 Tinggi 

Wildan 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 32 Tinggi 

Aisyah 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 32 Tinggi 

Achmad 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 3 31 Tinggi 

Nafis 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 32 Tinggi 

Geritza 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 36 Sangat Tinggi 

Putra 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 31 Tinggi 

RATA-RATA                           

 
 

31,78   
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Post-test 2 

Aldho 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 31 Tinggi 

Zam-zam 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 32 Tinggi 

Roni 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 29 Tinggi 

Wildan 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 34 Sangat Tinggi 

Aisyah 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 35 Sangat Tinggi 

Achmad 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 36 Sangat Tinggi 

Nafis 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 33 Tinggi 

Geritza 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 37 Sangat Tinggi 

Putra 2 3 1 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 25 Sedang 

RATA-RATA                           32,44   
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Data Kasar Kelompok Kontrol 

 

Nama Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Total Kategori 

Pre-test 

Akila 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 32 Tinggi 

Eva 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 33 Tinggi 

Samsul 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 33 Tinggi 

Lauhil 1 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 30 Tinggi 

M.Salman 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 31 Tinggi 

Fadli 3 1 3 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 25 Sedang 

Safitri 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 33 Tinggi 

Nova 3 3 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 25 Sedang 

Wahyu 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 33 Tinggi 

RATA-RATA 
             

 
30,56 

 Post-test 1 

Akila 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 33 Tinggi 

Eva 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2 30 Tinggi 

Samsul 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 33 Tinggi 

Lauhil 1 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 30 Tinggi 

M.Salman 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 31 Tinggi 

Fadli 2 2 1 2 3 2 3 3 1 1 3 1 1 25 Sedang 

Safitri 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 35 Sangat Tinggi 

Nova 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 1 1 3 29 Tinggi 

Wahyu 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 34 Sangat Tinggi 

RATA-RATA 
             

31,11 
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Post-test 2 

Akila 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 32 Tinggi 

Eva 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 35 Sangat Tinggi 

Samsul 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 32 Tinggi 

Lauhil 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 32 Tinggi 

M.Salman 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 32 Tinggi 

Fadli 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1 28 Sedang 

Safitri 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 32 Tinggi 

Nova 2 2 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 3 26 Sedang 

Wahyu 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 33 Tinggi 

RATA-RATA 
             

31,33 
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LAMPIRAN 9 
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DATA KASAR HASIL TRY OUT SKALA 

Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Chrisma 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 

Achmad 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 

Noval 1 3 3 1 2 3 2 1 1 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 

Undra 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 

Mardyan 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 

Roni 2 3 3 1 2 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Fihaz 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 

Agista 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 

Iqbala 3 3 1 3 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 

Hendra 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 

M.Wildan 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

Radit 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 2 

Zam-zam 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 

Aldho 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 

Putra 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 1 3 2 2 1 3 1 3 3 1 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

Aulia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

Nabila 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Septi W 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 

Geritza 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Gleam 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 

Mega 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

Aisyah 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 

Dewi 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Nafis 2 1 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 2 

Eqi 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
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DATA KASAR KESETARAAN SOAL 

No Skala 1 (Pre-test) Skala 2 (Post-test 1) Skala 3 (Post-test 2) 

1 32 33 29 

2 39 37 39 

3 29 30 32 

4 36 36 36 

5 21 20 24 

6 35 36 36 

7 35 33 31 

8 41 41 40 

9 30 26 28 

10 31 28 30 

11 36 33 36 

12 32 30 31 

13 26 25 26 

14 29 28 26 

15 26 28 29 

16 41 40 42 

17 38 39 39 

18 39 35 36 

19 40 41 41 

20 35 36 34 

21 36 36 37 

22 36 36 38 

23 37 35 39 

24 35 33 37 

25 37 39 38 
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DOKUMENTASI PERLENGKAPAN PENELITIAN 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

KELOMPOK EKSPERIMEN 1 (SDN Sumbersekar 01) 

Hari 1 (selentik) 
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Hari ke-2 (Congklak Lidi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

KELOMPOK EKSPERIMEN 2 (SDN Sumbersekar 03) 

Hari 1 (congklaklidi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hari ke-2 
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