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Abstraksi 

Berdasarkan dokumentasi Guru BP Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo 
Baru dari bulan Januari 2010 – Nopember 2011 dari 110 siswa ada 25 siswa yang 
memiliki kemampuan rendah dalam mengelola emosi, yang terlihat mudah apatis, 
bahkan sering marah-marah dengan sebab yang tidak jelas 8 siswa. Anak mudah 
cemas ataupun mudah marah, sombong serta angkuh 7 siswa. Anak kurang mampu 
memotivasi diri sendiri (minder, tidak berani), mudah menyerah (suka menyontek) 
dan bahkan kurang percaya diri 6 siswa. seperti rendahnya empati, cuek dan tidak 
peduli dengan orang lain, dan suka berkelahi 4 siswa. Rendahnya kemampuan murid 
dalam membina hubungan sebanyak 3 siswa, hal ini tampak pada rendahnya 
kemampuan mereka dalam bersosialisasi dan membina hubungan dengan orang lain, 
dan lebih memilih untuk menyendiri. Perkembangan kecerdasan emosi dapat 
didukung melalui berbagai macam cara atau metode salah satunya adalah melalui 
permainan tradisional. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan 
kecerdasan emosi pada siswa Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru setelah 
diberi permainan tradisional Jawa Gobag Sodor. Hipotesis yang diajukan adalah: ada 
perbedaan kecerdasan emosi siswa antara kelompok yang mendapat perlakuan 
bermain Gobag Sodor dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan bermain 
Gobag Sodo.  

Penelitian  ini  merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan “studi 
”tes sebelum - tes sesudah” dengan kelompok kontrol”. Pengukuran kecerdasan 
emosi mengunakan skala kecerdasan emosi yang disusun berdasarkan teori Peter 
Salovey yang berjumlah 20 pertanyaan. Subjek penelitian siswa SD Islam Al-Azhar 
yang berusia 10-12 tahun yang memiliki kecerdasan emosi rendah dan berjenis 
kelamin laki-laki. Dalam penelitian ini diambil subjek sebanyak 20 siswa yang dibagi 
secara subjek matching dalam 2 kelompok yaitu 10 orang kelompok kontrol dan 10 
orang kelompok perlakuan. Analisis data menggunakan Paired Sample t-test. 

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan kecerdasan emosi 
siswa antara kelompok yang mendapat perlakuan bermain Gobag Sodor dengan 
kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan bermain Gobag Sodor. Permainan 
tradisional Jawa Gobag Sodor dapat meningkatkan kecerdasan emosi pada siswa SD 
Islam Al Azhar 28 Solo Baru. Dari kelima (5) aspek dalam skala kecerdasan emosi, 
siswa SD Islam Al Azhar 28 Solo Baru mengalami peningkatan paling tinggi adalah 
pada aspek mengelola emosi diri.   

 
Kata Kunci: Kecerdasan emosi, Permainan tradisional jawa, Gobag sodor 

IMPCREASING EMOTIONAL INTELLIGENCE 
BY TRADITIONAL GAME OF STUDENTS AT 

SD ISLAM AL-AZHAR 28 SOLO BARU  
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Abstraction 

Based on the documentation teacher BP Al Azhar Islamic elementary school 
28 Solo Baru from January 2010 - November 2011 of the 110 students there are 25 
students who have low ability to manage emotions, that looks easy apathetic, often 
angry for no apparent with 8 students. Children easily anxious or irritable, arrogant 
and haughty 7 students. Children are less able to motivate yourself (insecure, not 
bold), quitter (like cheating) and even less confident 6 students. such as low empathy, 
indifferent and unconcerned with others, and scrappy 4 students. Low ability students 
in building relationships as much as 3 students, this appears to lower their ability to 
socialize and build relationships with others, and prefer to be alone. The development 
of emotional intelligence can be supported through a variety of ways or methods one 
of which is through the traditional game. 

This study aimed to determine whether there is an increase in emotional 
intelligence in elementary school students of Al Azhar Islamic elementary school 28 
Solo Baru after being given a traditional game of Java Gobag Sodor. The hypothesis 
is: there is no difference between the emotional intelligence of students who received 
treatment Gobag Sodor play with a group that did not receive treatment Gobag Sodo 
play. 

This study is an experimental study with a "study" tests before - the test after 
"control group". Measurement of emotional intelligence using emotional intelligence 
scale which is based on the theory of Peter Salovey, amounting to 20 questions. The 
research subject of Islamic primary school students of Al-Azhar aged 10-12 years 
who have low emotional intelligence and male sex. In this study, subjects were taken 
as many as 20 students were divided into 2 groups of subjects matching the control 
group of 10 people and 10 groups. Data analysis using paired sample t-test. 

Based on the analysis suggests that there are differences between the 
emotional intelligence of students who received treatment Gobag Sodor play with a 
group that did not receive treatment play Gobag Sodor. Javanese traditional games 
Gobag Sodor can improve emotional intelligence in Al Azhar Islamic elementary 
school 28 Solo Baru. Of the five (5) aspects of emotional intelligence scale, 
elementary students of Al Azhar Islamic elementary school 28 Solo Baru experienced 
the highest increase is in the emotional aspects of managing themselves. 

 
Keywords: Emotional intelligence, traditional games java, Gobag Sodor 
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PENDAHULUAN 

Fenomena tentang maraknya perilaku-perilaku yang negatif pada anak-

anak usia sekolah dasar sering terjadi. Tawuran yang dahulu hanya dilakukan oleh 

anak-anak SMA, sekarang juga sering dilakukan oleh anak-anak usia sekolah 

dasar seperti yang pernah dimuat oleh media Suara Merdeka (2010), tentang 

adanya perkelahian masal yang dilakukan oleh siswa antar sekolah dasar. Selain 

kekerasan antar teman, juga ditemukan adanya kecenderungan anak-anak untuk 

melakukan perilaku negatif lainnya, seperti diberitakan dalam Koran Sindu (2010) 

tentang seorang anak laki-laki yang duduk di kelas 5 Sekolah Dasar melakukan 

tindakan bunuh diri, dengan meninggalkan surat yang berisi alasan dia melakukan 

tindakan bunuh diri karena ancaman atau tekanan yang dilakukan oleh teman 

sekelasnya karena tidak mau memberikan uang sakunya. 

Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28 Solo Baru merupakan cabang yang ke 

28 dari 35 SD Al-Azhar di seluruh Indonesia. Selama 10 tahun SD Islam Al-

Azhar 28 Solo Baru berkiprah dalam dunia pendidikan telah banyak prestasi yang 

diraih oleh murid-muridnya, seperti kejuaraan bahasa Inggris, murottal, 

matematika, pildacil, dongeng baik dalam skala kabupaten, propinsi maupun 

nasional. 

Namun, berdasarkan dokumentasi Guru BP Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 

28 Solo Baru dari bulan Januari 2010 – Nopember 2011 dari 110 siswa terdapat 

25 siswa yang memiliki kemampuan rendah dalam mengelola emosi, yang terlihat 

mudah apatis, bahkan sering marah-marah dengan sebab yang tidak jelas 

sebanyak 8 siswa. Ditemukan juga perilaku anak yang mudah cemas ataupun 
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mudah marah, sombong serta angkuh sebanyak 7 siswa. Ada juga anak yang 

kurang mampu memotivasi diri sendiri (minder, tidak berani), mudah menyerah 

(suka menyontek) dan bahkan kurang percaya diri sebanyak 6 siswa. Minimnya 

perilaku mengenali emosi orang lain juga ditemukan pada 4 siswa di SD ini, 

seperti rendahnya empati, cuek dan tidak peduli dengan orang lain, dan suka 

berkelahi. Selain 4 hal tersebut, di sekolah ini juga ditemukan rendahnya 

kemampuan murid dalam membina hubungan yaitu sebanyak 3 siswa, hal ini 

tampak pada rendahnya kemampuan mereka dalam bersosialisasi dan membina 

hubungan dengan orang lain, dan lebih memilih untuk menyendiri. 

Fenomena di atas, sebenarnya tidak hanya terjadi pada murid-murid di 

Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 28, sebagaimana ditegaskan oleh Mulyadi (2003)  

bahwa saat ini banyak anak cerdas di sekolah dan berprestasi gemilang namun 

tidak dapat mengelola emosi, siswa tersebut mudah marah, mudah putus asa, 

sombong dan angkuh. Ketidakmampuan siswa dalam menangani permasalahan 

emosi yang dialaminya juga dapat menimbulkan perilaku bermasalah bagi dirinya 

maupun orang lain antara lain pihak sekolah, teman sebaya dan keluarganya, oleh 

karena itu kecerdasan emosi perlu dikembangkan pada anak sejak usia dini. 

Goleman (1995) mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan 

dalam meghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta 

mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat 
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menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur 

suasana hati. 

Menurut Goleman (1999) ada lima faktor atribusi terhadap kecerdasan 

emosi. Faktor-faktor tersebut adalah: self-awareness, self-regulation, self-

motivation, Empati dan  social skill. Goleman (1995) juga memberikan pendapat 

yang hampir sama, bahwa beberapa anak mengalami masalah emosional cukup 

berat seperti mudah marah, mudah terpengaruh, mudah putus asa, sulit 

mengendalikan dorongan hati, sulit mengambil keputusan dan memotivasi diri. 

Goleman (2005) mengungkapkan hal yang sama bahwa kondisi anak yang 

kurang stabil secara emosi menimbulkan bentuk perilaku yang kurang terkendali, 

sensitif dan mudah marah tanpa disertai penyebab yang jelas. Sebaliknya kondisi 

siswa yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi dapat mengatasi masalah-

masalah di sekitarnya, termasuk permasalahan yang menyangkut kondisi di 

sekolahnya. Siswa yang telah memiliki ketrampilan dalam mengelola emosi akan 

memiliki motivasi belajar yang kuat serta tekun dalam belajar sehingga akan 

meraih prestasi yang maksimal. Selain itu seseorang yang memiliki kecerdasan 

emosional ternyata jauh lebih bermanfaat sebagai bekal atau dasar seseorang 

dalam mencapai keberhasilan hidupnya.  

Kecerdasan emosi kemudian menjadi hal yang sangat menarik untuk 

dibahas. Siapapun pasti ingin mempunyai anak yang mempunyai kecerdasan 

emosi yang baik, tidak hanya digunakan untuk meraih kesuksesan karir ataupun 

akademis saja, tapi juga dapat digunakan untuk meraih kesuksesan dalam 
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hubungan antara orang tua dan anak, anak dan teman-teman sekolahnya, maupun 

kemampuan lainnya dalam melakukan interaksi sosial yang lebih mendalam.  

Oleh karena itu penting bagi pendidik dan orang tua untuk 

memprioritaskan aspek kecerdasan emosi dalam rangka untuk membangun 

moralitas dan kecerdasan anak. Para pendidik sudah semestinya melakukan upaya 

yang sinergi untuk meningkatkan kecerdasan emosi ini. Salah satu cara yang 

efektif untuk memberikan pendidikan kepada anak adalah dengan metode 

bermain.  

Menurut Hurlock (1997), faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosi antara lain peran kematangan dan faktor belajar. Dalam dunia anak-anak, 

bermain merupakan bagian dari belajar. Bahkan manusia pada hakikatnya adalah 

makhuk yang bermain (homo ludens), demikian yang pernah disampaikan oleh 

filsuf Belanda, Johan Huizinga (dalam Marsano, 1999). Dalam hidupnya manusia 

selalu berusaha memenuhi segala kebutuhannya termasuk kebutuhan bermain. 

Permainan disamping menghibur manusia juga menyalurkan naluri kompetisi 

yang secara alamiah memang ada dalam diri manusia. Dalam berkompetisi itu 

manusia dihadapkan pada kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Sebagai 

makhluk sosial yang berakal budi manusia perlu mempertimbangkan 

keseimbangan kebutuhan individual dan sosial sehingga pertumbuhan kepribadian 

manusia sejak kanak-kanak hingga dewasa dapat berlangsung wajar, sehat 

jasmani dan rohani. 
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Munculnya bentuk-bentuk permainan modern yang lebih dikenal dengan 

game dengan segala variasinya cukup menyita perhatian dan waktu anak. Bentuk-

bentuk permainan atau game itu pada satu sisi permainan ini bisa merangsang 

anak untuk tanggap terhadap kemajuan teknologi, namun disisi lain permainan 

yang ada sekarang ini cenderung “memisahkan” anak dengan dunia sekelilingnya. 

Anak menjadi sibuk dan asyik dengan dirinya sendiri yang dipenuhi dengan 

permainan-permainan modern yang tidak lagi memerlukan hubungan pertemanan 

dengan anak yang lain, selain itu permainan modern seperti game on line, 

nintendo, playstation yang kebanyakan berisi kekerasan dengan tidak disadari 

telah meracuni dan membuat anak melakukan seperti apa yang dimainkan, 

sehingga emosi anak menjadi tidak terkendali. Selain berimbas pada maraknya 

kekerasan pada anak-anak, minimnya permainan yang dilakukan dengan 

berkelompok seperti permainan-permainan tradisional membuat anak-anak 

menjadi kurang peduli dan tidak memiliki empati serta kepekaan terhadap orang 

lain. 

Permainan tradisional Jawa atau dolanan anak-anak, yaitu salah satu 

bentuk produk budaya masa lalu yang sesungguhnya banyak mengandung nilai 

edukatif yang berguna. Bentuk permainan tradisional anak-anak yang cukup 

popular diantaranya: benthik, gendiran, dhakon, cublak-cublak suweng, gobag 

sodor, jenthungan, angklek, jeg-jegan, patil lele, jamuran, nekeran, pasaran, bas-

basan, dham-dhaman, lintang alihan dan betengan. 
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Tuntutan agar anak dapat tumbuh wajar baik jasmani, rohani, dan 

sosialnya dapat disalurkan pemekarannya melalui permainan tradisional anak-

anak tersebut, disamping biayanya yang relatif sangat murah atau bahkan tanpa 

memerlukan biaya sama sekali. Permainan tradisional ini dapat mencakup 

kebutuhan anak-anak untuk tumbuh tangkas, terampil, jujur, sportif, suka 

menolong, suka bersahabat, adil, percaya diri dan sebagainya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan 

“Pretest – Postest with control group”. Dalam rancangan penelitian ini dilakukan 

randomisasi, artinya pengelompokan anggota-anggota kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen dilakukan berdasarkan acak random. Kemudian dilakukan 

Pretest (Y1) pada kedua kelompok tersebut, dan diikuti intervensi (X) pada 

kelompok eksperimen. Setelah beberapa waktu dilakukan Postest (Y2) pada 

semua kelompok tersebut.  

Dalam melakukan penelitian diatur menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol yang semuanya diberikan Pretest skala 

kecerdasan emosi untuk memperoleh skor awal kecerdasan emosi untuk masing-

masing subjek penelitian. Pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan 

berupa bermain permainan tradisional Gobag Sodor, sedangkan kelompok 

kontrol tidak diberi perlakuan apapun. Setelah permainan Gobag Sodor selesai, 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diberikan Postest skala kecerdasan 
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emosi. Hasil perolehan skor postest skala kecerdasan emosi pada kelompok 

eksperimen selanjutnya dianalisa dari ke 5 aspek kecerdasan emosi, aspek mana 

yang mengalami peningkatan paling tinggi. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SD Islam Al-Azhar yang berusia 

10-12 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, dan memiliki skor kecerdasan emosi 

dalam kategori rendah berdasarkan skala kecerdasan emosi yang berjumlah 20 

siswa (kelompok eksperimen 10 siswa dan kelompok kontrol 10 siswa). 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala 

kecerdasan emosi yang diisi oleh siswa sebelum dan setelah eksperimen. Skala 

kecerdasan emosi yang disusun berdasarkan teori Peter Salovey (Goleman, 1995) 

dengan aspek-aspek: (1) kemampuan untuk mengenali emosi diri, (2) 

kemampuan untuk mengelola emosi, (3) kemampuan untuk memotivasi diri, (4) 

kemampuan untuk mengenali emosi orang lain atau empati, dan (5) kemampuan 

untuk membina hubungan sosial. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Uji beda (t test) yang 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi dasar (uji normalitas dan homogenitas). Uji 

normalitas yaitu untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak, sedangkan uji homogenitas yaitu untuk mengetahui apakah beberapa 

varian populasi adalah sama atau tidak. Uji beda (t test) yaitu membandingkan 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dalam peningkatan kecerdasan 

emosi melalui/tanpa melalui permainan tradisional Gobag Sodor, dengan 

menggunakan Independen Sample t-test dan Paired Sample t-test. Data yang 
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dipakai untuk menganalisis adalah data yang didapat dari angka-angka pada 

waktu pemberian skala pra perlakuan dan pasca perlakuan. Data-data tersebut 

kemudian dicari perbedaannya atau selisih angkanya. Kemudian hasil tersebut 

dibandingkan, untuk mengetahui dari ke-5 aspek kecerdasan emosi, aspek mana 

yang mengalami peningkatan paling tinggi. Data dianalisis dengan menggunakan 

bantuan program SPSS Versi 17.00 for Windows. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah semua data terkumpul, terdapat 10 siswa sebagai kelompok 

eksperimen yang diberi perlakuan bermain Gobag sodor, dan 10 siswa lainnya 

sebagai kelompok kontrol tidak diberi perlakuan apapun. Langkah selanjutnya 

adalah melakukan scoring data tentang kecerdasan emosi, baik skor untuk pre-test 

maupun post-test. Adapun hasil selengkapnya untuk masing-masing subjek 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 
Hasil Pre-test dan Post-test Skala Kecerdasan Emosi 

No Nama kelompok Hasil Pre-test Hasil Post-test 
1 A L Eksperimen 7 14 
2 A N H Eksperimen 6 10 
3 B Eksperimen 5 12 
4 B H Eksperimen 6 17 
5 D B U Eksperimen 6 9 
6 F R Eksperimen 5 16 
7 F S Eksperimen 6 18 
8 G P A Eksperimen 6 12 
9 H F Eksperimen 5 8 
10 I A Eksperimen 5 9 

Rata-rata kelompok Eksperimen 12,5 
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11 A A S P Kontrol 6 7 
12 D Y S Kontrol 7 6 
13 D E Kontrol 7 9 
14 H D S Kontrol 4 8 
15 I A F Kontrol 5 7 
16 M F Kontrol 5 6 
17 N W W Kontrol 5 6 
18 S A W Kontrol 6 5 
19 S C U Kontrol 6 7 
20 Y P Kontrol 6 6 

Rata-rata kelompok Kontrol 6,7 
 

Hasil analisis data dengan menggunakan Independen sample t-test 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosi pada kelompok kontrol pretest dan postest 

diperoleh nilai t hitung = -4,852(p = 0,000 < 0,05), yang berarti ada perbedaan rata-

rata kecerdasan emosi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

(postest). Hasil analisis data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini diterima bahwa  ada perbedaan kecerdasan 

emosi siswa antara kelompok yang mendapatkan perlakuan Gobag Sodor dengan 

kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan Gobag Sodor.  

Hasil analisis data dengan menggunakan Paired sample t-test 

menunjukkan bahwa pada aspek mengenali emosi diri diperoleh nilai t hitung = -

5,584 (p = 0,000 < 0,01), aspek mengelola emosi diri nilai t hitung  = -3,873 (p = 

0,004 < 0,01), aspek memotivasi diri nilai t hitung  = -4,000 (p = 0,003 < 0,01), 

aspek mengenali emosi orang lain t hitung =  -4,311 (p = 0,002 < 0,01), dan aspek 

membina hubungan sosial diperoleh t hitung = -3,973 (p = 0,003 < 0,01), yang 

berarti ada perbedaan rata-rata kecerdasan emosi antara kelompok eksperimen dan 
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kelompok kontrol pada aspek mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, dan 

memotivasi diri. Dengan kata lain, ada perbedaan skor kecerdasan emosi subjek 

dengan perlakuan bermain Gobag sodor dengan skor kecerdasan emosi subjek 

tanpa perlakuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa permainan tradisional Jawa 

Gobag Sodor efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosi. 

Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa dari ke-5 aspek kecerdasan 

emosi pada kelompok eksperimen, aspek yang mengalami peningkatan paling 

tinggi adalah aspek memotivasi diri (peningkatan skor 16) dan Mengenali emosi 

orang lain (peningkatan skor 16), sedangkan aspek yang mengalami peningkatan 

paling rendah adalah aspek membina hubungan (peningkatan skor 3), yang berarti 

bahwa setelah siswa SD Islam Al Azhar 28 Solo Baru diberi perlakuan bermain 

Gobag sodor, siswa mengalami peningkatan dalam hal kecerdasan emosinya, 

siswa dapat mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, 

mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan sosial. 

 

KESMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa Ada perbedaan kecerdasan emosi siswa antara 

kelompok yang mendapat perlakuan bermain Gobag Sodor dengan kelompok 

yang tidak mendapatkan perlakuan bermain Gobag Sodor. Permainan tradisional 

Jawa Gobag Sodor dapat meningkatkan kecerdasan emosi pada siswa SD Islam 

Al Azhar 28 Solo Baru. Dari kelima (5) aspek dalam skala kecerdasan emosi, 
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siswa SD Islam Al Azhar 28 Solo Baru mengalami peningkatan paling tinggi 

adalah pada aspek memotivasi diri (peningkatan skor 16) dan Mengenali emosi 

orang lain (peningkatan skor 16). 
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