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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan enam aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini, 

perkembangan fisik motorik seorang anak menjadi perhatian khusus dalam 

suatu kajian penelitian, sebab proses tumbuh kembang fisik motorik anak 

dapat mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang (Papalia, 

Olds,& Feldman, 2004; Zulkifli, 2001; Werner, 2006). Hasil penelitian juga 

membuktikan terdapat hubungan kausal antara perkembangan fisik motorik 

anak dengan perkembangan lainnya seperti perkembangan intelektual atau 

kognitif terhadap motorik maupun pengaruh motorik terhadap perkembangan 

bahasa (Oden & Asher 1977; Schneider 2000). 

Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus (Sumantri 

2005: 11). Motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-

otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi 

oleh kematangan anak itu sendiri seperti kemampuan duduk, menendang, 

berlari, naik turun tangga dan sebagainya. Sedangkan motorik halus 

merupakangerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota 

tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih 

seperti kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencorat-coret, 

menyusun balok, menggunting, menulis dan sebagainya. Kedua kemampuan 

tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal 

(Kanioglou et al. 2005).  

Peranan kemampuan motorik anak dianggap sangat sentral bagi 

penunjangan kehidupannya. Hurlock (2008) Perkembangan motorik 

khususnya motorik kasar merupakan salah satu faktor yang sangat penting, 

beberapa pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan 

individu dipaparkan oleh Sadock et al. (2007) melalui keterampilan motorik, 

anak dapat menghibur dirinya. Perkembangan motorik pada usia ini menjadi 

lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak-

anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta mampu 

1 



2 

 

menjaga keseimbangan badannya. Proses memperhalus ketrampilan-

ketrampilan motorik, anak-anak terus melakukan berbagai aktivitas fisik yang 

terkadang bersifat informal dalam bentuk permainan. Disamping itu, anak-

anak juga melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat 

formal, seperti senam, berenang, dll (Ladd and Kochenderfer-Ladd, 2002).  

Deteksi dini tumbuh kembang anak terdiri dari pemantauan secara 

cermat pertumbuhan fisik  motorik, perkembangan kognitif, perkembangan 

psikososial. Setiap parameter perkembangan tersebut memiliki tahapan-

tahapan sendiri sesuai perkembangan usia. Masa balita adalah masa emas 

(golden age) dalam rentang perkembangan seorang individu. Pada masa ini, 

anak mengalami tumbuh kembang yang luar biasa, baik dari segi fisik 

motorik, emosi, kognitif maupun psikososial. Perkembangan anak 

berlangsung dalam proses yang holistik atau menyeluruh. Karena itu. 

pemberian stimulasinya pun perlu berlangsung dalam kegiatan yang holistic 

(Dunn et al., 2007; Erwin, 2003; Kostelnik et al., 2005)..  

Perkembangan motorik berbeda tingkatannya pada setiap individu. 

Anak usia empat tahun bisa dengan mudah menggunakan gunting sementara 

yang lainnya mungkin akan bisa setelah berusia lima atau enam tahun. Anak 

tertentu mungkin akan bisa melopmat dan menangkap bola dengan mudah 

sementara yang lainnya mungkin hanya bisa menangkap bola yang besar atau 

berguling-guling. Demikian pula stimulasi lingkungan, status gizi, ras dan 

genetik mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan motorik (Shaffer 

et al., 2005; Sigurdsson et al., 2002).  

Studi tentang hubungan motorik kasar dengan perkembangan sosial 

anak khusunya dilingkungan sekolah dan lingkungan bermain dengan teman 

sebaya masih cukup jarang diteliti. Namun beberapa hasil penelitian yang ada 

saat ini menunjukkan terdapat pengaruh antara perkembangan motorik 

khusunya motorik kasar dengan perkembangan sosial anak 

(Dunn et al, 2007.; Erwin, 2003; Gulay 2010; Kostelnik et al., 2005). Secara 

lebih dalam Morrison (2000) mengungkapkan bahwa perkembangan motorik 

merupakan urutan belajar anak yang menitik beratkan pada gerakan tubuh, 

dimana gerakan tersebut memainkan peranan penting bagi kehidupan anak 
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khusunya terkait perilaku dan kehidupan sosilanya. Agar anak tidak memiliki 

masalah dengan kehidupan sosialnya maka perlunya pemantauan 

perkembangan motorik kasar dengan mengamati kemampuan anak dalam 

menguasai gerakan keseimbangan, koordinasi, kesadaran lingkungan, dan 

kecakapan bermain permainan. Williams dan Monsma (2007) menjelaskan 

bahwa keterampilan sosial anak sangat ditentukan oleh kualitas kesehatan 

fisik, gizi, motorik anak, intelektual  dan psikologisnya bahkan kondisi 

lingkungan keluarga.  

Keterampilan sosial anak merupakan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat 

diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan disaat yang sama berguna bagi 

dirinya dan orang lain (Coolahan, Fantuzzo, Mendez, & McDermott (2013). 

Keterampilan sosial pada anak meliputi empati dimana anak-anak 

mengepresikan mengungkapkan perasaannya, kemurahan hati atau 

kedermawanan, kerjasama dan kepedulian. Anak usia dini mulai memiliki 

kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat pada diri sendiri 

(egosentris) kepada sikap berkerja sama (kooperatif) atau sosiosentris (mau 

memperhatikan kepentingan orang).  

Keterampilan sosial pada anak dalam membentuk kelompok teman 

sebaya dapat mengembangkan aktivitas sosial anak, anak mulai berkerja sama, 

mengenal aturan dalam kelompok, memahami orang lain, dan menjalin 

persahabatan (Williams dan Monsma , 2007). Menurut Gulay, Seven and 

Damar (2010) menjelaskan bahwa keterampilan sosial anak dapat dideteksi 

menggunakan delapan subvariabel yaitu (1) pro-social behavior, (2) 

aggression, (3) asosial behavior, (4) exclusion affected, (5) fear and anxiety, 

(6) hyperactivity and distractibility, (7) victimization, (8) peer acceptance.  

Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada lima (5) subvariabel saja 

yang memungkinkan data mudah diambil sehingga tidak membutuhkan waktu 

lama pada saat proses penelitian. Adapun sub variabel yang diambil pada 

perkembangan sosial antara lain (1) pro-social behavior atau perilaku 

prososial(2) aggression atau agresi (3) asosial behavior atau perilaku asosial,  
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(4) fear and anxiety atau tingkat ketakutan dan kecemasan anak, dan (5) peer 

acceptance atau tingkat penerimaan teman sebaya. 

Beberapa studi penelitian terdahulu terkait pengaruh perkembangan 

fisik motorik anak terhadap perkembangan sosial yang dideteksi melalui 5 

subvariabel Gulay, Seven and Damar (2010) diperkuat oleh beberapa peneliti 

sebelumnya walaupun memiliki hasil yang berbeda baik itu berpengaruh 

psoitif maupun negative. Subvariabel yang pertama yaitu perilaku sosial, 

William (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2003) menjelaskan perilaku prososial 

sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau 

psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam arti 

secara material maupun psikologis. Sigurdsson and Fombonne (2002) 

menjelaskan bahwa anak akan sukarela melakukan kegiatan menolong 

(helping) atau kesediaan memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang 

lain yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatannya 

manakala dia merasa mampu secara fisik.  

Subvariabel kedua yaitu agresi, agresi merupakan tingkah laku 

individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang 

tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut (Baron, 2003). Anak 

yang memiliki kondisi fisik khususnya fisik motorik kasar yang baik dan 

sempurna dalam perkembangannya memberikan penyumbang bagi munculnya 

karakter agresi pada anak walaupun tidak terlalu dominan (Erwin,  2003). 

Tingginya tingkat agresi yang dimiliki anak memang didominasi oleh faktor 

kepribadian, namun faktor fisik motorik menjadi sarana dalam mencapai 

tujuan tersebut, karena tanpa adanya fisik motorik yang baik seorang anak 

tidak akan memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk melakukan agresi 

karena akan berakibat pada pembalasan dari temannya. (Ladd, and 

Kochenderfer-Ladd, 2002). 

Subvariabel ketiga yaitu perilaku asosial atau tidak memiliki rasa 

sosial merupakan suatu sikap yang tidak memiliki perasaan kerukunan dan 

terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri Sadock and Sadock (2007). Tidak 

berkembangnya kemampuan fisik motorik dengan baik memicu kurangnya 

motivasi anak untuk terlibat dalam interaksi sosial atau preferensi untuk 
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kegiatan soliter. Mereka akan merasa minder dan kurang percaya diri atas 

kemampuan yang dimilikinya dan takut jika disalahkan. Hal tersebut membuat 

anak menjadi lebih menarik diri dari komunitasnya. Asher, Tinsley and Hymel 

(2009). 

Sub variabel keempat adalah ketakutan dan kecemasan yang 

merupakan respon emosional terhadap penilaian yang menggambarkan 

keadaan khawatir, gelisah, takut, tidak tentram disertai berbagai keluhan fisik 

(Stuart and Sundeen, 2008). Anak yang akan mengalami gangguan fisik akan 

lebih mudah mengalami kecemasan (Oswari, 2008). Individu yang memiliki 

kematangan fisik lebih sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, karena 

individu yang matur mempunyai daya adaptasi yang lebih besar terhadap 

lingkungan sehungga menghilangkan kecemasankecemasan (Hambly, 1995).  

Subvariabel kelima adalah penerimaan teman sebaya, salah satu faktor 

pendorong penerimaan teman sebaya adalah faktor perkembangan anak. 

Perkembangan fisik motorik akan sangat mendukung anak dalam proses 

beradaptasi dengan temannya. Anak tidak akan sungkan untuk berinteraksi 

dan bermain dengan temannya. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

positif perkembangan fisik motorik anak terhadap penerimaan teman. 

(Williams, and Monsma, 2007). 

Gallahue dan Ozmun (2006); Ulrich, (2000), perkembangan motorik 

kasar anak berkembang secara maksimal terjadi pada usia 2-6 tahun. Selama 

periode tersebut pola-pola dasar perkembangan motorik mulai terbentuk dari 

gerakan yang sederhana kedalam gerakan yang lebi kompleks. Ozer dan Ozer 

 (2004) menjelaskan apabila aspek perkembangan berjalan sesuai dengan 

tingkat perkembangannya maka tidak akan mengganggu aspek perkembangan 

yang lain bahkan akan sangat menunjang perkembangan anak salah satunya 

berkaitan dengan kepercayaan diri anak. Hubungan antara perkembangan 

kognitif dengan perkembangan. Davies (2000) menyatakan bahwa 

keterampilan motorik kasar mempengaruhi harga diri dan hubungan rekan dari 

anak-anak. Studi membuktikan bahwa anak-anak dengan tidak memadai 

keterampilan motorik kasar dapat diisolasi secara sosial dalam kelompok 

teman sebaya mereka. Keterampilan motorik dan keterampilan sosial selama 
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prasekolah adalah bidang yang mempengaruhi perkembangan umum anak-

anak dalam jangka panjang (Untuk et al., 2001). Hasil penelitian lain 

menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki keterlambatan dalam 

perkembangan motorik akan berdampak pada beberapa aspek perkembangan 

lain seperti perkembangan bahasa, prestasi akademik, menyesuaiakan diri 

dengan lingkungan teman yang berdampak pada keterampilan sosial 

(Gabbord, 2006; Gallahue and Ozmun, 2006).  

Hubungan perkembangan motorik kasar dan perkembangan sosial anak 

bisa juga dipengaruhi oleh kelas sosial keluarga. Williams dan 

Monsma (2007) menjelaskan bahwa keterampilan sosial anak sangat 

ditentukan oleh kualitas kesehatan fisik, gizi, motorik anak, intelektual  dan 

psikologisnya bahkan kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan 

keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan anak adalah kelas sosial 

atau status sosial. Penggolongan kelas sosial dalam penelitian menggunakan 

index social position (ISP) sebagaimana tercantum dalam junal Mihic dan 

Culina (2006) yang tentunya dimodifikasi dan disesuaikan dengan penelitian 

ini. Klasifikasi kelas sosial menggunakan ISP adalah klasifikasi kelas sosial 

yang didasarkan pada tiga faktor penentu yaitu pekerjaan, pendidikan, dan 

pendapatan. Connell, & Prinz, (2002) menjelaskan kondisi sosial kelas orang 

tua akan berdampak pada pemenuhan gizi, akses terhadap fasilitas dan sarana 

kesehatan, konsumsi, serta akses terhadap kualitas pendidikan sehingga dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak.  

Berkaitan dengan konteks tersebut peneliti mengambil lokasi 

penelitian di Kota Malang  tepatnya pada anak usia 5-6 tahun di TK Se-Gugus 

8 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Alasan peneliti memilih TK Se-

Gugus 8 Kecamatan Lowokwaru sebagai objek penelitian karena terdapat 

beberapa TK yag ada di dalamnya dan beberapa berada di pusat Kota. 

Sebagian besar anak-anak berasal dari keluarga dengan kelas sosial tinggi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin memfokuskan 

pembahasan pada “Pengaruh Perkembangan Motorik Kasar Terhadap 

Keterampilan Sosial Anak Dimana Kelas Sosial Orang Tua Sebagai Variabel 
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Intervening (Studi Pada anak usia 5-6 Tahun di TK Se-Gugus 8 Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang). 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya membatasi pada variabel perkembangan motorik 

kasar sebagai variabel independent, keterampilan sosial anak sebagai variabel 

dependent, dan kelas sosial orang tua sebagai variabel intervening. Ketiga 

variabel tersebut diambil berdasarkan teori dan jurnal yang telah 

dikembangkan oleh peneltiian sebelumnya dan dimodifikasi sesuai dengan 

karakteristik objek penelitian yang ada yaitu Pada anak usia 5-6 Tahun di TK 

Se-Gugus 8 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini akan 

berlangsung kurang lebih 6 bulan mulai dari perencanaan sampai pelaporan 

khususnya saat pengambilan data dan melibatkan orangtua siswa serta  guru 

membutuhkan data yang rinci terkati perkembangan anak. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapaun rumusan masalah dari makalah ini adalah untuk 

membuktikan secara literature dan kajian jurnal penelitian adalah :  

1. Apakah terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  perilaku prososial? 

2. Apakah terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap agresi? 

3. Apakah terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap asosial? 

4. Apakah terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap tingkat ketakutan dan kecemasan anak? 

5. Apakah terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap tingkat penerimaan teman sebaya? 

6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar 

anak terhadap  perilaku prososial melalui kelas sosial orang tua sebagai 

variabel intervening? 
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7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar 

anak terhadap agresi melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel 

intervening? 

8. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar 

anak terhadap asosial melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel 

intervening? 

9. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar 

anak terhadap tingkat ketakutan dan kecemasan anak melalui kelas sosial 

orang tua sebagai variabel intervening? 

10. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar 

anak terhadap tingkat penerimaan teman sebaya melalui kelas sosial orang 

tua sebagai variabel intervening? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh langsung perkembangan 

motorik kasar anak terhadap  perilaku prososial. 

2. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh langsung perkembangan 

motorik kasar anak terhadap agresi. 

3. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh langsung perkembangan 

motorik kasar anak terhadap asosial. 

4. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh langsung perkembangan 

motorik kasar anak terhadap tingkat ketakutan dan kecemasan anak. 

5. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh langsung perkembangan 

motorik kasar anak terhadap tingkat penerimaan teman sebaya. 

6. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh tidak langsung 

perkembangan motorik kasar anak terhadap  perilaku prososial melalui 

kelas sosial orang tua sebagai variabel intervening. 

7. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh tidak langsung 

perkembangan motorik kasar anak terhadap agresi melalui kelas sosial 

orang tua sebagai variabel intervening. 
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8. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh tidak langsung 

perkembangan motorik kasar anak terhadap asosial melalui kelas sosial 

orang tua sebagai variabel intervening. 

9. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh tidak langsung 

perkembangan motorik kasar anak terhadap tingkat ketakutan dan 

kecemasan anak melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel 

intervening. 

10. Menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh tidak langsung 

perkembangan motorik kasar anak terhadap tingkat penerimaan teman 

sebaya melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel intervening. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Hasil peneliti ini dapat dijadikan referensi untuk mengambil sebuah 

peranan khususnya dalam mengembangkan perkembangan motorik dan 

kasar anak melalui kegiatan belajar yang lebih menekankan interaksi 

sosial. 

 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan 

terkait upaya menghilangkan diskriminasi sosial yang timbul karena 

adanya perbedaan kelas sosial anak.  

 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan referensi dalam mengembangkan penelitian 

selanjutnya khususnya terkati dengan variabel perkembangan motorik 

kasar, perkembangan sosial, dan kelas sosial. 
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F. Asumsi Penelitian 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Proses pengambilan data perkembangan anak dilakukan melalui kegiatan 

observasi yang dilakukan dilakukan oleh guru sebagai sorang observer 

karena dianggap memiliki pengetahuan yang rinci dan data perkembangan 

anak secara lengkap, untuk itu pengambilan data dilakukan ketika proses 

kegiatan belajar mengajar. 

 

2. Orang tua dari golongan kelas bawah dianggap mampu membaca dan 

menulis sehingga tidak menemukan kesulitan dalam mengisi kuesioner 

kelas sosial, adapun ketika kesulitan dalam mengisi maka peneliti akan 

melakukan bantuan. 

 

3. Proses penelitian yang dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan belajar 

mengajar anak. 

 

G. Definisi Operasional 

 

1. Motorik kasar dalam penelitian ini adalah kemampuan yang membutuhkan 

koordinasi bagian tubuh anak seperti mata, tangan dan aktivitas otot kaki, 

dalam menyeimbangkan badan dan kekuatan kaki pada saat berjalan di 

atas papan titian dengan unsur-unsur yang di terapkan dalam kegiatan 

bermain papan titian meliputi : kekuatan, koordinasi dan kesimbangan. 

Unsur-unsur tersebut dibutuhkan anak pada saat melakukan aktivi tas 

berjalan di atas papan titian. 

2. Keterampilan sosial anak merupakan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat 

diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan disaat yang sama berguna 

bagi dirinya dan orang lain sub variabel perkembangan sosial antara lain 

(1) pro-social behavior atau perilaku prososial(2) aggression atau agresi 

(3) asocial behavior atau perilaku asosial,  (4) fear and anxiety atau 
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tingkat ketakutan dan kecemasan anak, dan (5) peer acceptance atau 

tingkat penerimaan teman sebaya. 

 

3. Kelas sosial merupakan suatu strata (lapisan) orang-orang yang 

berkedudukan sama dalam koninum (rangkaian kesatuan) status sosial. 

Definisi ini memberitahukan bahwa dalam masyarakat terdapat orang-

orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki kedudukan 

sosial yang kurang lebih sama. Penggolongan kelas sosial dalam penelitian 

menggunakan index social position (ISP) yang didasarkan pada tiga faktor 

penentu yaitu pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Motorik Kasar Pada Anak Usia 5-6 Tahun (TK B) 

1. Pengertian Motorik Kasar 

Motorik pada anak usia dini sanggat diperluhkan, untuk 

mengembangkan kecerdasan anak dibidang pengembangan bahasa, 

kognitif, seni dan kreativitas. motorik terjemahan dari kata “motor” 

Gallahue dalam Samsudin (2005:32) adalah suatu dasar biologis atau 

mekanika yang menyebabkan suatu gerak. Dengan kata lain gerak 

(movement) adalah kulminasi dari suatu tindakan yang didasari oleh 

motorik. Pengembangan motorik pada usia TK di dasari pada aktivitas. 

Aktifitas anak usia TK 80 % mengunakan aktifitas Jasmani atau Fisik. 

Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan 

otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar di 

perlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari , naik turun tangga 

dan sebagainya (Sunardi dan Sunaryo, 2007: 113-114). Perkembangan 

motorik kasar anak lebih dulu dari pada motorik halus, misalnya anak akan 

lebih dulu memegang benda-benda yang ukuran besar dari pada ukuran 

yang kecil. Karena anak belum mampu mengontrol gerakan jari-jari 

tangannya untuk kemampuan motorik halusnya, seperti meronce, 

menggunting dan lain-lain. 

Sujiono (2007: 13) berpendapat bahwa gerakan motorik kasar 

adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian 

tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar 

seperti otot tangan, otot kaki dan seluruh tubuh anak. Menurut Sukamti 

(2007: 72) bahwa aktivitas yang menggunakan otot-otot besar di antaranya 

gerakan keterampilan nonlokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan 

manipulatif. Gerakan nonlokomotor adalah aktivitas gerak tanpa 

memindahkan tubuh ke tempat lain. Contoh, mendorong, melipat, menarik 

dan membungkuk. Gerakan lokomotor adalah aktivitas gerak yang 

memindahkan tubuh satu ke tempat lain. Contohnya, berlari, melompat, 
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jalan dan sebagainya, sedangkan gerakan yang manipulatif adalah aktivitas 

gerak manipulasi benda. Contohnya, melempar, menggiring, menangkap, 

dan menendang.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kegiatan 

motorik kasar adalah menggerakkan berbagai bagian tubuh atas perintah 

otak dan mengatur gerakan badan terhadap macam-macam pengaruh dari 

luar dan dalam. Motorik kasar sangat penting dikuasai oleh seseorang 

karena bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tanpa mempunyai gerak yang 

baik akan ketinggalan dari orang lain, seperti: berlari, melompat, 

mendorong, melempar, menangkap, menendang dan lain sebagainya, 

kegiatan itu memerlukan dan menggunakan otot-otot besar pada tubuh 

seseorang.  

Dengan demikian yang dimaksud motorik kasar dalam penelitian 

ini adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi bagian tubuh anak 

seperti mata, tangan dan aktivitas otot kaki, dalam menyeimbangkan badan 

dan kekuatan kaki pada saat berjalan di atas papan titian. Keterampilan 

motorik setiap orang pada dasarnya berbeda-beda tergantung pada 

banyaknya gerakan yang dikuasainya. Memperhatikan pendapat di atas 

dapat di simpulkan bahwa keterampilan motori kasar unsure-unsurnya 

identik dengan unsur yang dikembangkan dalam kebugaran jasmani pada 

umumnya. Hal ini sesuai pendapat Depdiknas (2007: 1) bahwa 

perkembangan motorik merupakan perkembangan unsur kematangan dan 

pengendalian gerak tubuh. Ada hubungan yang saling mempengaruhi 

antara kebugaran tubuh, keterampilan, dan kontrol motorik. 

Irianto (2002: 3) menyatakan bahwa kebugaran jasmani dapat di 

kelompokkan menjadi tiga yaitu: (a) kebugaran statistik, (b) kebugaran 

dinamis, (c) kebugaran motoris. Sujiono (2007: 3-6) mengemukakan 

bahwa unsur-unsur kesegaran jasmani meliputi kekuatan, daya tahan, 

kecepatan, kelincahan, kelenturan, koordinasi, ketepatan dan 

keseimbangan. Lebih lanjut Sujiono (2007: 13) menyatakan bahwa 

gerakan yang timbul dan terjadi pada motorik kasar merupakan gerakan 
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yang terjadi dan melibatkan otot-otot besar dari bagian tubuh, dan 

memerlukan tenaga yang cukup besar.  

Barrow dan Mc Gee, (1976: 120) menyatakan bahwa unsur-unsur 

keterampilan motorik terdiri atas: kekuatan, kecepatan, power, ketahanan, 

kelincahan, keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi. Hal senada juga 

dijelaskan oleh Mutohir dan Gusril (2004: 50-51) bahwa unsur-unsur 

keterampilan motorik di antaranya: 

a.  Kekuatan adalah keterampilan sekelompok otot untuk menimbulkan 

tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot harus dimiliki anak sejak dini. 

Apabila anak tidak memiliki kekuatan otot tentu anak tidak dapat 

melakukan aktivitas bermain yang menggunakan fisik seperti: berlari, 

melompat, melempar, memanjat, bergantung, dan mendorong.  

b.  Koordinasi adalah keterampilan untuk mempersatukan atau 

memisahkan dalam satu tugas yang kompleks. Dengan ketentuan 

bahwa gerakan koordinasi meliputi kesempurnaan waktu antara otot 

dengan sistem syaraf . Sebagai contoh: anak dalam melakukan 

lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlibat. 

Anak dikatakan baik koordinasi gerakannya apabila anak mampu 

bergerak dengan mudah, lancar dalam rangkaian dan irama gerakannya 

terkontrol dengan baik. 

c.  Kecepatan adalah sebagai keterampilan yang berdasarkan kelentukan 

dalam satuan waktu tertentu. Misal: berapa jarak yang di tempuh anak 

dalam melakukan lari empat detik, semakin jauh jarak yang di tempuh 

anak, maka semakin tinggi kecepatannya.  

d. Keseimbangan adalah keterampilan seseorang untuk mempertahankan 

tubuh dalam berbagai posisi. Keseimbangan dibagi menjadi dua bentuk 

yaitu: keseimbangan statis dan dinamis. Keseimbangan statis merujuk 

kepada menjaga keseimbangan tubuh ketika berdiri pada suatu tempat. 

Keseimbangan dinamis adalah keterampilan untuk menjaga 

keseimbangan tubuh ketika berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. 

Di tambahkannya bahwa keseimbangan statis dan dinamis adalah 

penyederhanaan yang berlebihan. Di tambahkan kedua elemen 
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keseimbangan kompleks dan sangat spesifik dalam tugas dan gerak 

individu.  

e.  Kelincahan adalah keterampilan seseorang mengubah arah dan posisi 

tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak dari titik ke titik 

lain. Misalnya: bermain menjala ikan, bermain kucing dan tikus, 

bermain hijau hitam semakin cepat waktu yang di tempuh untuk 

menyentuh maupun kecepatan untuk menghindar, maka semakin tinggi 

kelincahanya.  

Dengan demikian unsur-unsur yang di terapkan dalam kegiatan 

bermain papan titian meliputi : kekuatan, koordinasi dan kesimbangan. 

Unsur-unsur tersebut dibutuhkan anak pada saat melakukan aktivi tas 

berjalan di atas papan titian. 

2. Tujuan Pengembangan Motorik Kasar Pada Anak TK 

Pengembangan motorik kasar di TK bertujuan untuk 

memperkenalkan dan melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan 

mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan 

keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, sehingga dapat menunjang 

pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat dan terampil. Sesuai dengan tuj uan 

pengembangan jasmani tersebut, anak didik dilatih gerakan-gerakan dasar 

yang akan membantu perkembangan motoriknya kelak (Depdiknas, 2007: 

2).  

Pengembangan kemampuan dasar anak dilihat dari  kemampuan 

motoriknya, sehingga guru-guru TK perlu membantu mengembangkan 

keterampilan motorik anak dalam hal  memperkenalkan dan melatih 

gerakan motorik kasar anak, meningkatkan kemampuan mengelola, 

mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan 

keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang 

pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat dan terampil. Kompetensi anak TK 

yang diharapkan dapat dikembangkan guru saat anak memasuki  lembaga 

pra sekolah/TK adalah anak mampu melakukan aktivitas motorik secara 

terkoordinasi  dalam rangka kelenturan dan kesiapan untuk menulis, 

keseimbangan, dan melatih keberanian (Siti Aisyah, 2008: 43). 
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3. Karakteristik Perkembangan Motorik Anak Usia 5-6 Tahun (TK B) 

Dalam pemilihan metode untuk mengembangkan keterampilan 

motorik anak, guru perlu menyesuaikannya dengan karakteristik anak TK 

yang selalu bergerak, susah untuk diam, mempunyai rasa ingin tahu yang 

kuat, senang bereksperimen dan menguji, mampu mengekspresi kan diri 

secara kreatif, mempunyai imajinasi dan senang berbicara (Sujiono, 2005: 

14).  Menurut Bredekamp dan Copple (Sujiono, 2005: 15-16) anak usia 5-

6 tahun sudah dapat melakukan aktivitas berikut ini: 

a. Berjalan dengan menggunakan tumit kaki, berjinjit, melompat tak 

beraturan, dan berlari dengan baik.  

b. Berdiri  dengan satu kaki  selama 5 detik atau lebih, menguasai 

keseimbangan, berdiri diatas balok 4 inci (10,16 cm), tetapi mengalami 

kesulitan meniti  balok selebar 5 cm tanpa melihat kaki .  

c. Menuruni tangga dengan kaki bergantian, dapat memperkirakan tempat 

berpijak kaki.  

d. Dapat mel ompat dengan aturan tempo yang memadai dan mampu 

memainkan permainan-permainan yang membutuhkan reaksi cepat 

e. Mulai  mengkoordinasi gerakan-gerakannya pada saat memanjat atau 

berguling pada trampolin kecil (kain layar yang di rentang untuk 

menampung akrobat).  

f. Menunjukkan peningkatan daya tahan dalam periode yang lebih lama, 

kadang-kadang terlalu bersemangat dan kehilangan control diri dalam 

kegiatan kelompok.  

Perkembangan anak usia 5-6 tahun sangatlah pesat. Pada usia ini, 

anak mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dan 

memperbaiki keterampilan yang sudah dimilikinya. Perkembangan ini  

juga ditunjukkan oleh keseimbangan yang baik dalam meniti balok 

titian/papan titian, melompati  berbagai objek, meloncat dengan baik, 

melompati tali, melompat dan turun melewati beberapa anak tangga, 

memanjat, koordinasi gerakan berenang, dan bahkan mengendarai  sepeda 

roda dua. 
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4. Tahap-Tahap Perkembangan Keterampilan Motorik Kasar Pada 

Anak Usia 5-6 Tahun 

Menurut Sujiono (2007:1.4) tahap-tahap perkembangan 

keterampilan motorik kasar anak usia 5-6 tahun yaitu: 

a. Tahap verbal kognitif, yaitu tahap belajar motorik melalui uraian lisan 

atau menangkap penjelasan konsep tentang gerak yang akan dilakukan. 

b. Tahap asosiatif, yaitu tahap belajar untuk menyesuaikan konsep ke 

dalam bentuk gerakan dengan mempersesifkan konsep gerakan pada 

bentuk perilaku gerak yang dipelajarinya/ mencoba-coba gerakan dan 

memahami gerak yang dilakukan. 

c. Tahap otomatisasi adalah melakukan gerakan dengan berulang-ulang 

untuk mendapatkan gerakan yang benar secara alamiah. 

5. Urgensi  Perkembangan Motorik Kasar Anak usia 5-6m tahun Dalam 

Kehidupannya 

 Hurlock (2008) perkembangan motorik khususnya motorik kasar 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting, beberapa pengaruh 

perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu 

dipaparkan oleh Sadock et al. (2007) melalui keterampilan motorik, anak 

dapat menghibur dirinya. Perkembangan motorik pada usia ini menjadi 

lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak-

anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta mampu 

menjaga keseimbangan badannya. Untuk memperhalus ketrampilan -

ketrampilan motorik, anak-anak terus melakukan berbagai aktivitas fisik 

yang terkadang bersifat informal dalam bentuk permainan. Disamping itu, 

anak-anak juga melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang 

bersifat formal, seperti senam, berenang, dll (Ladd and Kochenderfer-

Ladd, 2002).  

Hurlock (2008) menyatakan dari beberapa studi perkembangan 

motorik yang diamatinya, ada lima prinsip perkembangan motorik kasar. 

Adapun lima prinsip perkembangan motorik kasar yaitu:  

a. Perkembangan motorik kasar bergantung pada kematangan otot dan 

syaraf.  
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b. Perkembangan yang berlangsung terus menerus.  

c. Perkembangan motorik memiliki pola yang dapat diramalkan.  

d. Reflek primitif akan hilang dan digantikan dengan gerakan yang 

disadari.  

e. Urutan perkembangan pada anak sama tetapi kecepatannya berbeda  

B. Perkembangan Sosial Anak 

1. Definisi Perkembangan Sosial Anak 

Perkembangan sosial merupakan  suatu proses perubahan yang 

berlangsung secara terus menerus menuju pendewasaan yang memerlukan 

adanya komunikasi dengan masyarakat. Perkembangan sosial bagi anak 

sangat di perlukan karena anak merupakan manusia yang tumbuh dan 

berkembang yang akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pada masa 

kanak-kanak merupakan awal kehidupan sosial yang berpengaruh bagi 

anak, dimana anak akan belajar mengenal dan menyukai orang lain melalui 

aktifitas sosial. Apabila pada masa kanak-kanak ini anak mampu 

melakukan hubungan sosial dengan baik akan memudahkan bagi anak 

dalam melakukan penyesuaian sosial dengan baik dan anak akan mudah di 

terima sebagai anggota kelompok sosial di tempat mereka mengembangkan 

diri (Hurlock, 2008). Melalui Denver Development Screening Test (DDST) 

mengemukakan 4 parameter perkembangan anak yang salah satunya adalah 

personal sosial (kepribadian atau tingkah laku sosial) yang berhubungan 

dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Perkembangan sosial anak adalah tahapan kemampuan 

anak dalam berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan (Hurlock, 2008).  

Menurut Hurlock (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan sosial yaitu : 

a. Faktor Keluarga 

1) Hubungan antar orangtua 

2) Urutan anak dalam keluarga (sulung/tengah/bungsu) 

3) Jumlah keluarga 

4) Perlakukan keluarga terhadap anak 
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5) Harapan orangtua terhadap anak 

b. Faktor di luar keluarga 

1) Interaksi dengan teman sebaya 

2) Hubungan dengan orang dewasa diluar rumah 

3) Aspek perkembangan lainnya 

2. Bentuk-bentuk Tingkah aku Sosial Anak 

Dalam perjalanan hidupnya, tingkah laku sosial anak pada awalnya 

dipengaruhi dari lingkungan keluarganya. Kemudian pada selanjutnya, 

perkembangannya dipengaruhi dari lingkungan sekolah dan masyarakat 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau 

bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan 

sosial, atau  norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan 

memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma 

ini dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua lazim disebut 

sosialisasi Hurlock (2008). Menurut (Susanto, 2012)  seperti yang dikutip 

oleh Susanto mengartikan, “Sosialisasi itu sebagai proses belajar yang 

membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga 

dapat menjadi anggota masyarakat yng bertanggung jawab dan efektif. ” 

 Sosialisasi dari orang tua ini sangatlah diperlukan oleh anak, 

karena dia masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman untuk 

membimbing perkembangannya sendiri ke arah kematangan Mulai bergaul 

atau hubungan sosial baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang 

dewasa lainnya, maupun teman bermainnya, anak mulai mengembangkan 

bentuk-bentuk tingkah laku sosial seperti berikut: (Susanto, 2012) (a) 

Pembangkangan (Negativisme), tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi 

terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang 

tidak sesuai dengan kehendak anak. (b) Agresi (aggression), yaitu perilaku 

menyerang balik secara fisik (nonverbal) maupun kata-kata (verbal). 

Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi (rasa 

kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya). (c) 

Berselisih atau bertengkar (quarelling), terjadi apabila seseorang anak 

merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, 
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seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut barang atau 

mainannya. (d) Menggoda (teasing), yaitu sebagai bentuk lain dari tingkah 

laku agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain 

dalam bentuk verbal (kata- kata ejekan atau cemoohan). Sehingga 

menimbulkan reaksi marah pada orang yang diserangnya. (e) Persaingan 

(rivalry), yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong 

atau distimulasi oleh orang lain. (f) Kerja sama (cooperation), yaitu sikap 

mau bekerja sama dengan kelompok. (g) Tingkah laku berkuasa 

(ascendant behaviour), yaitu sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi 

sosial, mendominasi, atau bersikap bossines. (h) Mementingkan diri 

sendiri (selfishness), yaitu sikap egosentris dalam memenuhi 

keinginannya. (i) Simpati (sympathy), yaitu sikap emosional yang  

mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau 

mendekati atau bekerja sama dengannya. 

Keterampilan sosial pada anak dalam membentuk kelompok teman 

sebaya dapat mengembangkan aktivitas sosial anak, anak mulai berkerja 

sama, mengenal aturan dalam kelompok, memahami orang lain, dan 

menjalin persahabatan (Williams dan Monsma , 2007). Menurut Gulay, 

Seven and Damar (2010) menjelaskan bahwa keterampilan sosial anak 

dapat dideteksi menggunakan delapan subvariabel yaitu (1) pro-social 

behavior, (2) aggression, (3) asosial behavior, (4) exclusion affected, (5) 

fear and anxiety, (6) hyperactivity and distractibility, (7) victimization, (8) 

peer acceptance.  

a. Perilaku Proposial 

1) Pengertian Perilaku Proposial 

Agostin & Bain, (2007).Perilaku prososial mencakup  kategori 

yang lebih luas, segala bentuk tindakan yang dilakukan atau  

direncanakan untuk menolong orang lain, tanpa memperdulikan 

motif-motif si  penolong.  Perilaku prososial adalah segala bentuk 

tindakan positif yang diberikan  pada orang lain tanpa keinginan 

untuk memperoleh imbalan untuk kepentingan  diri sendiri. Perilaku 

prososial ialah tindakan sukarela yang dilakukan sesorang atau  

javascript:;
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sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan apa  pun atau perasaan telah melakukan kebaikan.  

2) Bentuk-bentuk Perilaku Proposial 

Blair(2002) mengungkapkan bahwa perilaku prososial 

meliputi:  Menolong, yaitu membantu orang lain dengan cara 

meringankan beban  fisik atau psikologis orang tersebut. 

1) Berbagi rasa, yaitu kesedian untuk ikut merasakan apa yang 

dirasakan  orang lain.   

2) Kerjasama, yaitu melakukan pekerjaan atau kegiatan secara 

bersama-sama  berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan 

bersama pula.   

3) Menyumbang, yaitu berlaku murah hati kepada orang lain.   

4) Memperhatikan kesejahterahan orang lain. 

b. Perilaku Agresi 

1) Pengertian Perilaku Agresi 

Baron dan Bryne (2000) mendefinisikan perilaku agresi 

sebagai suatu bentuk  perilaku yang ditujukan untuk melukai atau 

mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya 

perilaku tersebut. Berdasarkan definisi tersebut  didapat empat 

pengertian mengenai agresi, pertama adalah agresi merupakan  

suatu bentuk perilaku bukan emosi, kebutuhan atau motif kedua 

adalah si pelaku agresi mempunyai maksud untuk mencelakakan 

korban yang dituju, ketiga adalah  korban agresi yaitu makhluk 

hidup bukan benda mati, sedangkan yang keempat  adalah korban 

dari perilaku agresi ini tidak menginginkan atau menghindarkan  

diri dari perilaku pelaku agresi.   

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para 

ahli dapat ditarik  kesimpulan secara umum bahwa perilaku agresi 

adalah suatu bentuk perilaku yang merupakan reaksi terhadap 

frustasi atau ketidakmampuan memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

psikologis dasar yang ditujukan untuk mencelakakan atau  melukai 
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makhluk hidup atau benda mati baik secara fisik atau verbal, baik 

secara  langsung atau tidak langsung.   

2) Dimensi Perilaku Agresi 

Buss (dalam Burchinal, Peisner-Feinberg, Pianta, & Howes, 

2002) menyatakan bahwa perilaku agresi dapat  digolongkan 

menjadi tiga dimensi, yaitu: fisik-verbal, aktif-pasif dan secara  

langsung-tidak langsung. Perbedaan dimensi fisik-verbal terletak 

pada perbedaan  antara menyakiti fisik (tubuh) orang lain dan 

menyerang dengan kata-kata. Perbedaan dimensi aktif-pasif adalah 

pada perbedaan antara tindakan nyata dan  kegagalan untuk 

bertindak, sedangkan agresi langsung berarti kontak face to face  

dengan orang yang diserang dan agresi tidak langsung terjadi tanpa 

kontak dengan  orang yang diserang  Kombinasi dari ketiga dimensi 

ini menghasilkan suatu framework untuk  mengkategorikan 

berbagai bentuk perilaku agresi, yaitu:   

a) Perilaku Agresi Fisik Aktif Langsung. Tindakan agresi fisik 

yang dilakukan individu/kelompok dengan cara  berhadapan 

secara langsung dengan individu/kelompok lain yang menjadi  

targetnya dan terjadi kontak fisik secara langsung.   

b) Perilaku Agresi Fisik Aktif Tak Langsung   

Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok 

dengan cara  tidak berhadapan secara langsung dengan 

individu/kelompok lain yang  menjadi targetnya.   

c) Perilaku Agresi Fisik Pasif Langsung   

Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok 

lain dengan  cara berhadapan dengan individu/kelompok lain 

yang menjadi targetnya  namun tidak terjadi kontak fisik secara 

langsung.   

d) Perilaku Agresi Fisik Pasif Tak Langsung   

Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok 

lain dengan  cara tidak berhadapan dengan individu/kelompok 



23 

 

lain yang menjadi  targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara 

langsung.   

e) Perilaku Agresi Verbal Aktif Langsung   

Tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu/kelompok 

lain  dengan cara berhadapan secara langsung dengan 

individu/kelompok lain.   

f) Perilaku Agresi Verbal Aktif Tak Langsung   

Tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu/kelompok 

lain  dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan 

individu/kelompok  lain yang menjadi targetnya.   

g) Perilaku Agresi Verbal Pasif Langsung   

Tindakan agresi fisik yang dilakukan individu/kelompok dengan 

cara  berhadapan secara langsung dengan individu/kelompok 

lain yang menjadi  targetnya dan terjadi kontak fisik secara 

langsung.   

h) Perilaku Agresi Fisik Aktif Tak Langsung   

Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok 

dengan cara  tidak berhadapan secara langsung dengan 

individu/kelompok lain yang  menjadi targetnya.   

i) Perilaku Agresi Fisik Pasif Langsung   

Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok 

lain dengan  cara berhadapan dengan individu/kelompok lain 

yang menjadi targetnya  namun tidak terjadi kontak fisik secara 

langsung.   

j) Perilaku Agresi Fisik Pasif Tak Langsung   

Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok 

lain dengan  cara tidak berhadapan dengan individu/kelompok 

lain yang menjadi  targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara 

langsung.   

k) Perilaku Agresi Verbal Aktif Langsung   
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Tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu/kelompok 

lain  dengan cara berhadapan secara langsung dengan 

individu/kelompok lain.   

l) Perilaku Agresi Verbal Aktif Tak Langsung   

Tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu/kelompok 

lain  dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan 

individu/kelompok  lain yang menjadi targetnya.   

c. Tingkat Ketakutan dan Kecemasan 

1) Pengertian Tingkat Ketakutan dan Kecemasan 

Pada dasarnya, kecemasan merupakan hal wajar yang pernah 

dialami  oleh setiap manusia. Kecemasan sudah dianggap sebagai 

bagian dari kehidupan  sehari-hari. Kecemasan adalah suatu 

perasaan yang sifatnya umum, dimana  seseorang merasa ketakutan 

atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas  asal maupun 

wujudnya (Sutardjo Wiramihardja, 2005:66).  Kecemasan adalah 

sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada  waktu tertentu 

dalam kehidupannya. Kecemasan merupakan reaksi normal  

terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang. 

Kecemasan bisa  muncul sendiri atau bergabung dengan gejala-

gejala lain dari berbagai  gangguan emosi (Savitri Ramaiah, 

2003:10).   

2) Faktor-faktor Penyebab Kecemasan 

Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu dan 

sebagian  besar tergantunga pada seluruh pengalaman hidup 

seseorang. Peristiwa-  peristiwa atau situasi khusus dapat 

mempercepat munculnya serangan  kecemasan. Menurut Savitri 

Ramaiah (2003:11) ada beberapa faktor yang  menunujukkan reaksi 

kecemasan, diantaranya yaitu :   

a) Lingkungan   

Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara 

berfikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini 

disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak 
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menyenangkan pada individu dengan  keluarga, sahabat, 

ataupun dengan rekan kerja. Sehingga individu tersebut  merasa 

tidak aman terhadap lingkungannya.   

b) Emosi yang ditekan   

Kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu 

menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam 

hubungan personal ini, terutama jika dirinya menekan rasa 

marah atau frustasi dalam jangka waktu yang  sangat lama.   

c) Sebab-sebab fisik   

Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat 

menyebabkan  timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam 

kondisi seperti misalnya  kehamilan, semasa remaja dan 

sewaktu pulih dari suatu penyakit. Selama  ditimpa kondisi-

kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul,  dan 

ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. 

d. Tingkat Penerimaan Teman Sebaya 

1) Pengertian Teman Sebaya 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan 

sebagai kawan, sahabat atau orang yang sama-sama bekerja atau 

berbuat. Menurut Santrock  (2007) mengatakan bahwa kawan-

kawan sebaya adalah anak-anak atau remaja  yang memiliki usia 

atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. Dari beberapa 

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teman sebaya 

adalah  hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan 

tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif 

besar dalam kelompoknya.  Pertemanan adalah suatu tingkah laku 

yang dihasilkan dari dua orang atau  lebih yang saling mendukung.  

Pertemanan dapat diartikan pula sebagai hubungan  antara dua 

orang atau lebih yang memiliki unsur-unsur seperti kecenderungan 

untuk menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain, simpati, 

empati,  kejujuran dalam bersikap, dan saling pengertian (Irwan 

Kawi, 2010). Dengan  berteman, seseorang dapat merasa lebih aman 
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karena secara tidak langsung  seorang teman akan melindungi 

temannya dari apapun yang dapat membahayakan  temannya. Selain 

itu, sebuah pertemanan dapat dijadikan sebagai adanya  hubungan 

untuk saling berbagi dalam suka ataupun duka, saling memberi 

dengan  ikhlas, saling percaya, saling menghormati, dan saling 

menghargai  Remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama 

dengan teman sebayanya.  Jadi dapat dimengerti bahwa sikap, 

pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku  teman sebaya lebih 

besar pengaruhnya daripada keluarga. Di dalam kelompok  sebaya, 

remaja berusaha menemukan konsep dirinya. Disini ia dinilai oleh 

teman  sebayanya tanpa memerdulikan sanksi-sanksi dunia dewasa. 

Kelompok sebaya  memberikan lingkungan, yaitu dunia tempat 

remaja melakukan sosialisasi di mana  nilai yang berlaku bukanlah 

nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa, melainkan  oleh teman 

seusianya (Depkes, 2012) 

2) Karakteristik Berteman 

Adapun karakteristik dari berteman (Parlee dalam Siregar, 

2010) adalah  sebagai berikut :   

a) Kesenangan, yaitu suka menghabiskan waktu dengan teman   

b) Penerimaan, yaitu menerima teman tanpa mencoba mengubah 

mereka  

c) Percaya, yaitu berasumsi bahwa teman akan berbuat sesuatu 

sesuai dengan  kesenangan individu   

d) Respek, yaitu berpikiran bahwa teman membuat keputusan yang 

baik   

e) Saling membantu, yaitu menolong dan mendukung teman dan 

mereka juga  melakukan hal yang demikian  

f)  Menceritakan rahasia, yaitu berbagi pengalaman dan masalah 

yang bersifat  pribadi kepada teman   

g) Pengertian, yaitu merasa bahwa teman mengenal dan mengerti 

dengan  baik seperti apa adanya individu     
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C. Kelas Sosial 

1. Pengertian Kelas Sosial  

Soekanto (2006) menjelaskan bahwa dalam masyarakat ada sesuatu 

yang dihargai dan seiap masyarakat ada sesuatu yang dihargainya. Sesuau 

yang dihargai dapat berupa uang atau benda-benda yang bernilai 

ekonomis, mungkin juga berupa tanah, ilmu pengetahuan, kekuasaan, 

kesalehan dalam beragama, dan mungkin juga keturunan. Sesuatu yang 

dihargai inilah sesungguhnya merupakan embrio atau bibit yang 

menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis, didalam masyarakat itu. 

Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan 

menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal 

lainnya.  

Soeroso (2008) mendefinisikan kelas sosial sebagai suatu strata 

(lapisan) orang-orang yang berkedudukan sama dalam koninum (rangkaian 

kesatuan) status sosial. Definisi ini memberitahukan bahwa dalam 

masyarakat terdapat orang-orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama memiliki kedudukan sosial yang kurang lebih sama. Mereka 

memiliki kedudukan yang kurang lebih sama akan berada pada suatu 

lapisan yang kurang lebih sama pula. Kedudukan sosial orang-orang 

tersebut akan diperbandingkan dengan kedudukan orang-orang lain yang 

memiliki kedudukan sosial yang kurang lebih sama. Perbandingan tersebut 

akan menyebabkan suatu kelompok orang-orang yang berkedudukan sama 

tersebut akan berada di atas atau di bawah kelompok orang-orang yang 

lain, kemudian munculah kelas sosial atas, menengah, dan bawah 

berdasarkan kriteria tertentu.  

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli sosiologi diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa kelas sosial adalah pembedaan penduduk 

atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarchis), yang 

mana terjadinya pembedaan kelas dalam masyarakat tersebut didasarkan 

pada faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan keterkaitan status 

(jabatan) seoranganggota keluarga dengan status anggota keluarga yang 

lain, bilamana jabatankepala keluarga naik, maka status anggota keluarga 
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yang lain ikut naik pula. Adapun perwujudannya adalah lapisan-lapisan 

atau kelas-kelas tinggi, sedang,ataupun kelas-kelas yang rendah. Ada 

sembilan variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang.  

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (2005) menyebutkan bahwa 

ada sembilan variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang. 

Ke-sembilan variabel tersebut digolongkan ke dalam tiga kategori  yaitu  

ekonomi, interaksi, dan politik.  Adapun jabaran variabel tersebut adalah: 

a. Pekerjaan 

Status pekerjaan akan menentukan kelas sosial seseorang. 

Status sosial akan ditentukan oleh keluarga dimana ia tinggal. 

Pekerjaan yang dilakukan orang tua baik ayah ataupun ibu akan 

menentukan kelas sosial. Didaerah pedesaan dimana penghargaan 

terhadap guru masih sangat tinggi, maka status pekerjaan sebagai guru 

dianggap sebagai kelas sosial yang sangat baik atau kelas atas. Para 

pengusaha kaya, para eksekutif perusahaan besar dikota-kota besar 

juga dianggap sebagai kelas sosial. Dengan semakin beragamnya 

pekerjaan yang terspesialisasi kedalam jenis-jenis pekerjaan tertentu, 

kita secara sadar atau tidak bahwa beberapa jenis pekerjaan tertentu 

lebih terhormat daripada jenis pekerjaan lainnya.  

b. Pendapatan 

Pendapatan akan menentukan daya beli seseorang, yang 

selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsinya. Semaki tinggi 

pendapatan seseorang, semakin besar peluangnya ia masuk kedalam 

kategori kelas atas. Variabel pekerjaan dan pendapatan merupakan 

variabel yang paling penting dalam menentukan kelas sosial individu. 

Kedua variabel ini mempunyai kepentingan kritis karena apa yang 

orang kerjakan untuk nafkah tidak hanya menentukan berapa banyak 

yang harus dibelanjakan oleh keluarga, tetapi juga sangat penting 

dalam menentukan kehormatan yang diberikan kepada anggota 

keluarga.  

c. Kekayaan 
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Kekayaan adalah hasil dari akumulasi pendapatan masa lalu. 

Dalam bentuk tertentu seperti pemilikan perusahaan atau saham dan 

obligasi, kekayaan adalah sumber pendapatan masa datang yang 

memungkinkan keluarga mempertahankan kelas sosialnya (yang 

tinggi) generasi demi generasi. Untuk memahami peran uang dalam 

menentukan strata sosiai/kelas sosial, kita harus menyadari bahwa pada 

dasamya kelas sosial merupakan suatu cara hidup. Artinya bahwa pada 

kelas-kelas sosial tertentu, memiliki cara hidup atau pola hidup tertentu 

pula, dan untuk menopang cara hidup tersebut diperlukan biaya dalam 

hal ini uang memiliki peran untuk menopang cara hidup kelas sosial 

tertentu.  

d. Pendidikan 

Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-

kurangnya dalam dua hal. Pertama, pendidikan yang tinggi 

memerlukan uang dan motivasi. Kedua, jenis dan tinggi rendahnya 

pendidikan mempengaruhi jenjang kelas sosia. Pendidikan tidak hanya 

sekedar memberikan ketrampilan kerja, tetapi juga melahirkan 

perubahan mental, selera, minat, tujuan, etiket, cara berbicara-

perubahan dalam keseluruhan cara hidup seseorang.  

2. Macam-Macam Kelas Sosial 

Dikalangan para ahli sosiologi kita menjumpai keanekaragaman 

dalam penentuan jumlah lapisan sosial. Marx misalnya, membagi jumlah 

lapisan sosial menjadi dua, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. 

Moscamembedakan antara kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, 

antara orang kaya dan orang miskin. Namun sejumlah ilmuwan sosial 

membedakan menjadi tiga kelas atau lebih, yakni (Nazir, 2009): 

1) Kelas atas, kelas ini ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik 

dalam sektor-sektor masyarakat perseorangan ataupun umum, 

berpenghasilan tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kestabilan 

kehidupan keluarga.  

2) Kelas menengah, kelas ini di tandai oleh tingkat pendidikan yang 

tinggi, penghasilan dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap 
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kerja keras, pendidikan, kebutuhan menabung dan perencanaan masa 

depan, serta mereka dilibatkan dalam kegiatan komunitas.  

3) Kelas bawah, kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, 

penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu 

menabung, lebih berusaha memenuhi kebutuhan langsung daripada 

memenuhi kebutuhan masa depan, berpendidikan rendah, dan 

penerima dana kesejahteraan dari pemerintah.  

Warner merinci tiga kelas ini menjadi enam kelas yaitu (Horton, 

2008): 

a) Kelas atas-atas (upper-upper class) mencakup keluarga-keluarga kaya 

lama, yang telah berpengaruh dalam masyarakat dan sudah memiliki 

kekayaan yang begitu lama, sehingga orang-orang tidak lagi bisa 

mengingat kapan dan bagaimana cara keluarga-keluarga itu 

memperoleh kekayaanya.  

b) Kelas atas bawah (lower upper class) mempunyai jumlah uang yang 

sama, tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya dan keluarga ini 

belum lama berpengaruh terhadap masyarakat.  

c) Kelas menengah atas (upper middle class) mencakup kebanyakan 

pengusaha dan orang profesional yang berhasil, yang umumnya 

berlatar belakang keluarga baik dan berpenghasilan yang 

menyenangkan.  

d) Kelas menengah bawah (lower middle class) meliputi para juru tulis, 

pegawai kantor dan orang-orang semi profesional.  

e) Kelas bawah atas (upper lower class) terdiri atas sebagian besar 

pekerja tetap.  

f) Kelas bawah bawah (lower-lower class) meliputi para pekerja tidak 

tetap, penganggur, buruh musiman. Akan tetapi dalam mengkaji 

pembagian kelas sosial, disini penulis menitikberatkan pembagian 

kelas sosial menjadi tiga kelas, yakni kelas atas, menengah, dan 

bawah.  
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3. Penggolongan Kelas Sosial 

Penggolongan kelas sosial dalam penelitian menggunakan index 

social position (ISP) sebagaimana tercantum dalam junal Mihic dan Culina 

(2006) yang tentunya dimodifikasi dan disesuaikan dengan penelitian ini. 

Klasifikasi kelas sosial menggunakan ISP adalah klasifikasi kelas sosial 

yang didasarkan pada tiga faktor penentu yaitu pekerjaan, pendidikan, dan 

pendapatan. Masing-masing faktor diberi bobot dimana faktor pekerjaan 

diberi bobot angka 4 sebagai penentu utama kelas sosial, pendidikan dan 

pendapatan diberi bobot angka 3. Masing-masing responden sesuai 

diberikan sejumlah poin yang diklasifikasikan ke dalam salah satu anggota 

dari tiga kelas (atas, tengah, dan bawah). Adapun rumus untuk menghitung 

indek ISP adalah sebagai berikut: 

ISP score = (Occupation score x 4) + (Education score x 3) + 

(Income score x 3)  

 

Pengklasifikasian kelas sosial yang dilakukan oleh Mihic dan Culina 

(2006) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Index of Sosial Status 
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Sumber: Mihic dan Culina (2006) 

Pengklasifikasian kelas sosial yang dilakukan oleh Mihic dan Culina (2006) 

dengan ISP score tersebut kemudian diadobsi dan dimodifikasi berdasarkan 

konteks dan lokasi penelitian di Kota Malang. Jenis pekerjaan, pendidikan di ubah 

berdasarkan standart dan institusi pendidikan yang ada di Indonesia sedangkan 

pendapatan dimodifikasi berdasarkan UMR yang terdapat di daerah penelitian. 

Perhitungan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan skror dari ketiga skala 

yang ada kemudian hasilnya dikalikan skor (4, 3, 3). Skor tersebut akan 

mengklasifikasikan seseorang berada pada kelas tinggi, sedang, atau rendah. 
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D. Hipotesis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis : 

 

H1: Terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  perilaku prososial. 

H2: Terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap agresi. 

H3: Terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap asosial. 

H4: Terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap tingkat ketakutan dan kecemasan anak. 
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H5: Terdapat pengaruh langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap tingkat penerimaan teman sebaya. 

H6: Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  perilaku prososial melalui kelas sosial orang tua sebagai 

variabel intervening. 

H7: Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap agresi melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel 

intervening. 

H8: Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap asosial melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel 

intervening. 

H9: Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap tingkat ketakutan dan kecemasan anak melalui kelas sosial 

orang tua sebagai variabel intervening. 

H10: Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap tingkat penerimaan teman sebaya melalui kelas sosial orang 

tua sebagai variabel intervening. 

 

2. Landasan Hipotesis 

a. Pengaruh perkembangan motorik kasar anak terhadap  perilaku 

prososial 

Baron & Byrne (2005) mengatakan bahwa perilaku prososial 

merupakan adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan 

orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada 

orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan 

melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. William (dalam 

Dayakisni & Hudaniah, 2003) membatasi perilaku prososial sebagai 

perilaku yang memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau 

psikologis penerima bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik, dalam 

arti secara material maupun psikologis. Sears, Freedman, dan Peplau 

dalam Rufaida (2009) menjelaskan perilaku prososial meliputi segala 
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bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong 

orang lain, tanpa memperdulikan motif motif si penolong. 

Inti dari perilaku prososial berorientasi pada tindakan. Tindakan 

merupakan dasar dari adanya prilaku prososial dimana kematangan fisik 

motorik anak merupakan kunci dari tindakan tersebbut. Apabila 

kematangan fisik motorik anak telah terpenuhi dan berkembang 

maksimal maka dapat dipastikan periaku prososial dapat dilakukan 

dengan baik oleh anak (Morrison, 2000). Menurut Delameter & 

Michener dalam Rufaida (2009) perilaku prososial muncul atas 

inisiatifnya sendiri bukan karena paksaan atau tekanan dari luar.  

Sigurdsson and Fombonne (2002) menjelaskan bahwa anak 

akan sukarela melakukan kegiatan menolong (helping) atau kesediaan 

memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang sedang 

mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatannya manakala dia 

merasa mampu. Penelitian membuktikan dengan kemampuan fisik 

motorik yang baik akan mendorong memberikan kepercayaan diri anak 

melakukan aktifitas prososial. 

Selanjutnya Williams dan  Monsma (2007) menjelaskan bahwa 

dengan kemampuan fisik motorik yang baik anak akan memiliki 

kelincahan dan tidak canggung dalam menjalani aktifitas bermain 

mereka. Kemampuan anak yang impresif tersebut menjadi modal anak 

dalam menjalani kegiatan prososial khususnya dalam kerja sama  

(cooperating), yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain 

demi tercapainya suatu tujuan. Cooperating biasanya saling 

menguntungkan, saling memberi, saling menolong dan menenangkan 

dalam kegiatan bermain maupun kegiatan pribadi lainnya. 

Dari dua pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh positif perkembangan motorik kasar terhadap 

keterampilan sosial anak. 

b. Pengaruh perkembangan motorik kasar anak terhadap agresi 

Agresi merupakan tingkah laku individu yang ditujukan untuk 

melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan 
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datangnya tingkah laku tersebut (Baron, 2003). Berkowitz menjelaskan 

bahwa agresi sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk 

menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Bagi Berkowitz 

perasaan negatif yang ditimbulkan oleh suatu tekanan dapat 

menghasilkan kecenderungan amarah dan perilaku agresi. 

Agresivitas, (Sarwono, 2005) dapat dipengaruhi oleh hal-hal 

yang dapat merangsangnya, rangsangan atau pengaruh terhadap agresi 

itu dapat datang dari luar diri sendiri (yaitu kondisi lingkungan atau 

pengaruh kelompok) atau dari pelaku sendiri (pengaruh kondisi fisik 

dan kepribadian). 

Anak yang memiliki kondisi fisik khususnya fisik motorik kasar 

yang baik dan sempurna dalam perkembangannya memberikan 

penyumbang bagi munculnya karakter agresi pada anak walaupun tidak 

terlalu dominan (Erwin,  2003). Tingginya tingkat agresi yang dimiliki 

anak memang didominasi oleh faktor kepribadian, namun faktor fisik 

motorik menjadi sarana dalam mencapai tujuan tersebut, karena tanpa 

adanya fisik motorik yang baik seorang anak tidak akan memiliki 

kemampuan dan kepercayaan diri untuk melakukan agresi karena akan 

berakibat pada pembalasan dari temannya. (Ladd, and Kochenderfer-

Ladd, 2002). 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan terdapat 

pengaruh perkembangan motorik kasar anak terhadap agresi namun 

pengaruh tersebut dimoderasi oleh kepribadian. 

c. Pengaruh perkembangan motorik kasar anak terhadap asosial 

Kegagalan dalam menguasai menguasai ketrampilan-

ketrampilan motoriknya akan menyebabkan dia sulit menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat menyebabkan rasa rendah 

diri, dikucilkan dari pergaulan, cenderung berperilaku yang kurang 

normatif (asosial ataupun anti sosial) Sadock and Sadock (2007).  

Asosial atau tidak memiliki rasa sosial merupakan suatu sikap 

yang tidak memiliki perasaan kerukunan dan terlalu memikirkan 

kepentingan diri sendiri. Tindakan asosial selalu disertai dengan 
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keterasingan dari kelompok mereka atau masyarakat. Cirri-ciri tindakan 

tersebut adalah ketidakmampuan untuk simpati, untuk merasa dekat 

atau untuk membentuk hubungan dekat dengan orang lain. Asosial 

mengacu pada kurangnya motivasi yang kuat untuk terlibat dalam 

interaksi sosial atau preferensi untuk kegiatan soliter. (Schoemaker, and 

Kalverboer, 2004). 

Tidak berkembangnya kemampuan fisik motorik dengan baik 

memicu kurangnya motivasi anak untuk terlibat dalam interaksi sosial 

atau preferensi untuk kegiatan soliter. Mereka akan merasa minder dan 

kurang percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya dan takut jika 

disalahkan. Hal tersebut membuat anak menjadi lebih menarik diri dari 

komunitasnya. Asher, Tinsley and Hymel (2009). 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh negative perkembangan anak dengan sikap asosial. 

d. Mengetahui pengaruh perkembangan motorik kasar anak 

terhadap tingkat ketakutan dan kecemasan anak 

Ketakutan dan kecemasan merupakan respon emosional 

terhadap penilaian yang menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, 

takut, tidak tentram disertai berbagai keluhan fisik. Keadaan tersebut 

dapat terjadi dalam berbagai situasi kehidupan sosial anak. Perasaan ini 

disertai perasaaan ingin bergerak untuk lari menghindari hal yang 

dicemaskan (Stuart and Sundeen, 2008). Kecemasan adalah gejala yang 

tidak spesifik dan aktivitas saraf otonom dalam berespon terhadap 

ketidakjelasan, ancaman tidak spesifik yang sering ditemukan dan 

sering kali merupakan suatu emosi yang normal (Carpenito, 2000). 

Anak yang akan mengalami gangguan fisik akan lebih mudah 

mengalami kecemasan (Oswari, 2008). Individu yang memiliki 

kematangan fisik lebih sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, 

karena individu yang matur mempunyai daya adaptasi yang lebih besar 

terhadap lingkungan sehungga menghilangkan kecemasan (Hambly, 

1995). 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh negative perkembangan motorik kasar anak terhadap tingkat 

ketakutan dan kecemasan anak. 

e. Mengetahui pengaruh perkembangan motorik kasar anak 

terhadap tingkat penerimaan teman sebaya  

Proses pertemanan akan melibatkan berbagai dinamika interaksi 

yang terjadi, anak mulai memahami adanya persamaan dan perbedaan 

antara dirinya dan orang lain. Melalui interaksi sosial, anak akan belajar 

berbagi, bergantian, mengendalikan dan menyelesaikan konflik, serta 

menjaga dan mempertahankan hubungan (Rubin, Bukowski, & Parker, 

2008).  

Dalam konteks berinteraksi dengan teman sebaya pula anak 

dapat mengalami kesempatan untuk menguji pertentangan ide dan 

penjelasan, untuk bernegosiasi dan mendiskusikan sudut pandang yang 

banyak, untuk memutuskan berkompromi atau menolak gagasan dari 

teman sebaya. Pertemanan akan mendorong anak untuk dapat 

bekerjasama, bermain, mencapai tujuan bersama dengan perasaan 

gembira. Pengalaman interaktif teman sebaya ini diyakini menghasilkan 

hasil perkembangan yang positif dan adaptif untuk anak, seperti 

kemampuan memahami pemikiran, emosi dan tujuan orang lain. (Piek, 

Smith, Rigoli and Gasson, 201). 

Salah satu faktor pendorong penerimaan teman sebaya adalah 

faktor perkembangan anak. Perkembangan fisik motorik akan sangat 

mendukung anak dalam proses beradaptasi dengan temannya. Anak 

tidak akan sungkan untuk berinteraksi dan bermain dengan temannya. 

Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif perkembangan 

fisik motorik anak terhadap penerimaan teman. (Williams, and 

Monsma, 2007) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian merupakan suatu cara sistematis untuk meneliti dan mengkaji 

suatu fenomena dengan menggunakan metode ilmiah dan aturan-aturan yang 

berlaku.  Menurut Unarjan (2003) “metode penelitian adalah semua asas, 

peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam 

usaha pengumpulan data dan analisa”. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Bungin 

(2008) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif dengan format deskriptif 

bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, 

atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan apa yang terjadi, pada umumnya penelitian ini 

menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data penelitian.  

 Selain format deskriptif, jenis penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian eksplanatori atau penelitian yang diarahkan 

untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi (Notoatmodjo, 2005). Jenis 

penelitian eksplanatori tersebut sama dengan korelasional, dimana pada 

metode ini dijelaskan hubungan atau pengaruh antara variabel yang diteliti. 

Metode korelasi ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada satu 

faktor berpengaruh terhadap variabel pada faktor lainnya (Hasan, 2002). 

Sehubungan dengan tujuan penelitian maka secara keseluruhan ini 

menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang diperoleh dari 

pengambilan sampel suatu populasi dan menggunakan kuesioner dan lembar 

observasi atau pengamatan sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Singarimbun, 2006: 3). Penelitian eksplanatori ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung variabel perkembangan 

motorik kasar anak terhadap perkembangan sosial dimana kelas sosial orang 

tua sebagai variabel intervening. 
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B.  Variabel Penelitian  

1. Identifikasi Variabel Penelitian  

 Sugiyono (2012: 58) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini ada tiga, yaitu variabel 

independent (variabel bebas), variabel dependent (variabel terikat), dan 

variabel intervening. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

perkembangan motorik kasar (X), sedangkan variabel terikatnya adalah 

perkembangan sosial (Y) dan variabel intervening kelas sosial (Z).  

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun 

dan Effendi, 1995: 46). Definisi operasional variabel adalah sebuah 

definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk menjelaskan definisi dari 

masing-masing variabel terkait dengan penelitian. Definisi operasional 

dalam variabel penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot 

besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi 

oleh kematangan anak itu sendiri seperti kemampuan duduk, 

menendang, berlari, naik turun tangga dan sebagainya (Kanioglou et 

al. 2005).  

b. Keterampilan sosial anak merupakan kemampuan berinteraksi dengan 

orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang 

dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan disaat yang sama 

berguna bagi dirinya dan orang lain (Coolahan, Fantuzzo, Mendez, & 

McDermott (2013). Gulay, Seven and Damar (2010) sub variabel 

perkembangan sosial antara lain (1) pro-social behavior atau perilaku 

prososial(2) aggression atau agresi (3) asosial behavior atau perilaku 
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asosial,  (4) fear and anxiety atau tingkat ketakutan dan kecemasan 

anak, dan (5) peer acceptance atau tingkat penerimaan teman sebaya. 

c. Kelas sosial merupakan suatu strata (lapisan) orang-orang yang 

berkedudukan sama dalam koninum (rangkaian kesatuan) status sosial. 

Definisi ini memberitahukan bahwa dalam masyarakat terdapat orang-

orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki 

kedudukan sosial yang kurang lebih sama (Soeroso, 2008). 

Penggolongan kelas sosial dalam penelitian menggunakan index social 

position (ISP) yang didasarkan pada tiga faktor penentu yaitu 

pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan Mihic dan Culina (2006). 

 Berdasarkan teori dan konsep yang telah dirumuskan, dapat 

dijelaskan variabel, indikator, dan item dalam penelitian ini disajikan pada 

tabel 3.1 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Indikator Penelitian 

No Variabel Indikator Referensi 

(1) (2) (3) (4) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampila

n motorik 

Kasar anak 

Usia 5-6 

tahun (X) 

1. Berjalan dengan menggunakan tumit kaki, 

berjinjit, melompat tak beraturan, dan berlari 

dengan baik.  

2. Berdiri  dengan satu kaki  selama 5 detik atau 

lebih, menguasai keseimbangan, berdiri diatas 

balok 4 inci (10,16 cm), tetapi mengalami 

kesulitan meniti  balok selebar 5 cm tanpa 

melihat kaki .  

3. Menuruni tangga dengan kaki bergantian, 

dapat memperkirakan tempat berpijak kaki.  

4. Dapat melompat dengan aturan tempo yang 

memadai dan mampu memainkan permainan-

permainan yang membutuhkan reaksi cepat 

5. Mulai  mengkoordinasi gerakan-gerakannya 

pada saat memanjat atau berguling pada 

trampolin kecil (kain layar yang di rentang 

untuk menampung akrobat).  

6. Menunjukkan peningkatan daya tahan dalam 

periode yang lebih lama, kadang-kadang 

terlalu bersemangat dan kehilangan control diri 

dalam kegiatan kelompok.  

STPPA Permen 

137 dan 146 

 

2.  Perkembang

an Sosial 

Anak (Y) 

Perilaku Prososial: (Y1) 

1. Memiliki kemampuan berbagi rasa 

2. Memiliki kemampuan Kerjasama  

3. Memiliki kemampuan Menyumbang  

4. Memiliki Kepedulian 

5. Memiliki Perhatian 

Baron & Byrne 

(2005)  
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No Variabel Indikator Referensi 

(1) (2) (3) (4) 

Perilaku Agresi Fisik (Y2) 

1. Perilaku Agresi Fisik Aktif Langsung.  

2. Perilaku Agresi Fisik Aktif Tak Langsung   

3. Perilaku Agresi Fisik Pasif Langsung   

4. Perilaku Agresi Fisik Pasif Tak Langsung   

5. Langsung   

6. Perilaku Agresi Fisik Aktif Tak Langsung   

7. Perilaku Agresi Fisik Pasif Langsung   

8. Perilaku Agresi Fisik Pasif Tak Langsung   

(Erwin,  2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadock and Sadock 

(2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Carpenito, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku Asosial (Y3) 

1. Sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan  

2. Rasa rendah diri,  

3. Dikucilkan dari pergaulan, 

4. Cenderung berperilaku yang kurang normatif  

5. Ketidakmampuan untuk simpati, 

6. Untuk merasa dekat  

7. Kurangnya motivasi yang kuat untuk terlibat 

dalam interaksi sosial atau preferensi untuk 

kegiatan soliter 

Tingkat Ketakutan dan Kecemasan (Y4) 

1. Selalu menghindar dari lingkungan sosial 

2. Pendiam dan pemalu 

3. Takut berlebihan 

4. Tidak bisa jauh dari orang terdekat 
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No Variabel Indikator Referensi 

(1) (2) (3) (4) 

Tingkat Penerimaan Teman Sebaya (Y5) 

1. Memiliki kesenangan dengan teman  

2. Diterima oleh teman  

3. Saling percaya dengan teman  

4. Respek dan saling menghormati 

5. Saling membantu,  

Menceritakan rahasia 

 

Tabel 3.2 

Variabel Kelas Sosial ( Index Of Sosial Position (ISP) Penelitian) 

Skala Pekerjaan (Bobot Nilai 4) 

Deskripsi Nilai 

Pekerja Tidak Tetap 10 

Tenaga tidak terdidik (Pembantu Rumah Tangga, tukang kebun, buruh serabutan, dll) 9 

Petani kecil dan tidak tetap 8 

Pensiunan yang hanya tergantung pada tunjangan 7 

Tenaga terampil (pemotong rambut, pekerja pabrik, sekretaris, dan kelas kayawan 

lainnya) 

6 

Manjer menengah, supervisor,  pemilik usaha kecil, pejabat pemerintah 5 

Guru, dosen, TNI, Polisi dan PNS Lainnya 4 

Tenaga Profesional kelas atas seperti Dokter, artis, seniman terkenal, pelukis terkenal, 

designer terkenal) 

3 

Manajer atas, pemilik usaha menengah (10-20 pegawai) 2 

Eksekutif tinggi perusahaan, pemilik usaha besar, Pejabat Tinggi Negara (mentri, 

DPR, dll) 

1 

Skala Pendidikan (Bobot Nilai 3) 

Pendidikan yang sedang ditempuh atau sudah ditempuh Nilai 

Tidak pernah mengenyam pendidikan 10 

Sekolah Dasar (SD) 9 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8 

Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (SMA/SMK) 7 

Diploma 1 (D1) 6 

Diploma 2 (D2) 5 

(Rubin, 

Bukowski, & 

Parker, 

2008). 
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Diploma 3 (D3) 4 

Strata 1 / Diploma 4 (S1/D4) 3 

Strata 2 (S2) 2 

Strata 3 (S3) 1 

Skala Pendapatan (Bobot Nilai 3) 

Jumlah Pedapatan per Bulan (Rp) Nilai 

     <1,882,250.00  10 

     3,764,500.00  9 

     5,646,750.00  8 

     7,529,000.00  7 

   11,293,500.00  6 

   15,058,000.00  5 

   18,822,500.00  4 

   24,469,250.00  3 

   30,116,000.00  2 

>   30,116,000.00 1 

Sumber: Mihic dan Culina (2006) yang dimodifikasi dengan BPS dan UMK 

Untuk keperluan perhitungan, skor hasil penilaian kelas sosial kemudian 

dikelompokkn menjadi 3 tingkatakan kelas sosial yaitu kelas atas, menengah, dan 

kelas bawah dengan berpedoman pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.3 Teknik Pengelompokkan Kelas Sosial 

Tingkat Kelas Sosial Range Skor 

Kelas Atas dan menengah atas 10-27 

Kelas Menengah 28-60 

Kelas Bawah dan Menengah Bawah 61-100 

Sumber: Mihic dan Culina (2006)  

 

C.  Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2012). Senada dengan pendapat tersebut, Margono (2010) juga 

mengungkapkan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi 
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perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. 

Sehingga dalam ruang lingkup penelitian ini, populasi dalam penelitian 

adalah seluruh siswa TK B Se-Gugus 8 Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. 

  

2. Sampel dan Metode Sampling 

Menurut Sugiyono (2012), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Random sampling. Random sampling adalah cara pengambilan sampel 

secara acak anggota populasi menjadi sampel (Hidayat, 2007). 

Menggunakan 100 anak dari TK Se-Gugus 8 Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian  

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan di TK Se-Gugus 8 Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. Penelitian dilakukan antara Bulan Juni sampai Bulan November.  

 

E. Teknik Pengumpulan data dan  Instrumen Penelitian  

1. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Kriyantono (2012.95), teknik pengumpulan data adalah cara-

cara yang digunakan oleh periset untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan instrumen riset yaitu 

kuesioner. kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden 

(Kriyantono, 2012, 97). Kuesioner sering disebut juga sebagai angket. 

Kuesioner/angket dalam penelitian ini menggunakan bentuk angket tertutup, 

yaitu pertanyaan yang telah diberikan alternatif jawaban oleh periset, sehingga 

responden hanya perlu memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan 

realitas yang dialaminya (Kriyantono, 2012, 98). Adapun skala yang digunakan 
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dalam instrumen riset kuisioner ini adalah skala Likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2008, 132). 

2. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan format skala likert.  Menurut Sugiyono (2012), Skala Likert 

dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Jenis pertanyaan atau 

pernyataan dalam kuisioner yang digunakan bersifat tertutup dengan 5 (lima) 

alternatif jawaban. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pertanyaan atau 

dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata seperti pada tabel 4.3.  

Formulasi skala likert dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan 

responden menjawab dengan berbagai tingkatan jawaban yang lebih leluasa. 

Dengan demikian jawaban dari instrumen berupa pertanyaan diberi skor 1-5 

dengan ketentuan sebagai berikut (Riduan dan Kuncoro, 2011: 20).  

Tabel 3.4   Nilai Skor Penggunaan Kuesioner atau Angket 

No Jawaban Nilai Skor 

1.  Sangat Setuju/Sangat Puas/Sangat Baik/Sangat Penting 5 

2.  Setuju/Puas/Baik/Penting 4 

3.  Netral/Cukup Puas/Sedang/Cukup Penting 3 

4.  Tidak Setuju/Kurang Puas/Buruk/Kurang Penting 2 

5.  Sangat Tidak setuju/Tidak Puas/ Buruk Sekali/Tidak Penting 1 

Sumber: Riduwan dan Kuncoro (2011) 

a.   Uji Validitas dan Reliabilitas   

1)   Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010). Pengujian validitas instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment. 

Pengujian dilakukan pada level signifikasi 0,05 (5%) dengan bantuan software 

SPSS 17. Formula korelasi Pearson Product Moment adalah:  
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 dimana uraian dari rumus tersebut adalah:  

xyr = Koefisien Korelasi  

 X = Skor Butir (tiap pertanyaan atau item) 

 Y = Total skor Butir 

 N = Jumlah Sampel (Responden) 

 Valid atau tidaknya suatu sistem instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi Pearson Product Moment dengan level 

signifikasin 5% dengan nilai kritisnya, dimana r dapat digunakan rumus yaitu 

apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,3 (dilihat dari r tabel) maka dinyatakan 

valid dan begitu pula sebaliknya Arikunto (2010).  

b) Uji Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2012), instrumen yang reliabel adalah instumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama.  Instrumen dikatakan andal (reliabel) jika 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Uji 

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach pada tingkat α 

= 0,60 atau lebih dengan menggunakan bantuan SPSS 17. Variabel dinyatakan 

reliabel jika alpha bernilai > 0,6. Formula dari Alpha Cronbach sebagai 

berikut:  

 

 

dimana uraian dari rumus tersebut adalah:  

  : Koefisien Alpha Cronbach  

k  : Jumlah butir pertanyaan  
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Jumlah varian butir  

t
2
  : Jumlah varian total 

 

 

 

)
)(

1)(
1

(
2

2

t

b

k

k














48 

 

F.  Teknik Analisis Data  

1. Analisis Statistik Deskriptif  

  Menurut Sugiyono (2012) “teknik analisis data yang digunakan 

adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek penelitian melalui data 

sampel atau populasi. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan hasil dari 

distribusi frekuensi jawaban responden melalui angket yang dibagikan oleh 

peneliti. Data mentah tersebut kemudian diolah, ditabulasikan dalam tabel 

atau dalam bentuk diagram, dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif.  Data 

diolah berupa data mengenai responden dan rata-rata serta presentasi dari 

hasil angket. Analisis data ini digunakan untuk menggambarkan variabel. 

  Nilai mean (rata-rata) dari setiap jawaban responden dikategorikan 

berdasarkan skala interval satu sampai lima (1-5) dengan cara menghitung 

panjang kelas interval berdasarkan rumus sebagai berikut:  

 =  = 0, 80 

dimana uraian dari rumus tersebut adalah:  

i = panjang kelas interval  

R = rentang jarak (jarak antara angka tertinggi dan terendah)  

k = jumlah kelas  

  Berdasarkan interval 0,80 maka disusunlah skala kategori jawaban 

responden seperti pada tabel 4.8 

Tabel 3.5 Penentuan Kategori Skor Berdasarkan Kategori Jawaban 

Responden 

No Skala Kategori Skor 

1 > 4, 20 – 5, 00 Sangat Baik 

2 > 3, 40 – 4, 20 Baik 

3 > 2, 60 – 3, 40 Cukup Baik 

4 > 1, 80 – 2, 60 Kurang Baik 

5 1, 00 – 1, 80 Tidak Baik 

Sumber: Sugiyono dalam Bogar (2012)  
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2.  Analisis Statistik Inferensial  

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunaakan 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi 

(Sugiyono, 2012). Berdasarkan hipotesis dan rancangan penelitian, 

maka data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis jalur (path analysis). Software yang akan 

digunakan untuk mengolah data adalah SPSS 17. Lebih lanjut, 

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa analisis jalur digunakan untuk 

melukiskan dan menguji hubungan antar variabel yang berbentuk sebab 

akibat, dengan demikian dalam model hubungan antar variabel tersebut, 

terdapat variabel independen dan dependen.  

Menurut Solimun (2008) bahwa penggunaan analisis jalur 

dalam analisis data penelitian didasarkan pada beberapa asumsi berikut:  

1. Hubungan antar variabel yang akan dianalisis berbentuk linier dan 

aditif,  

2. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya system 

aliran kausal ke satu arah. Sedangkan pada model yang 

mengandung kausal resiprokal tidak dapat dilakukan analisis jalur,  

3. Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen harus valid 

dan reliabel),  

4. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasikan) dengan 

benar 

Langkah-langkah untuk menguji Path analysis menurut 

Riduwan dan Kuncoro (2011) sebagai berikut:  

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural 

  Persamaan struktural dalam penelitian ini:  

H1: Y1.1 = a + bx1 + e 

H2: Y1.2 = a + bx1 + e 

H3: Y1.3 = a + bx1 + e 

H4: Y1.4 = a + bx1 + e 

H5: Y1.5 = a + bx1 + e 

H6: Y2.1 = a + bx1bz1 + e 
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H7: Y2.2  = a + bx1bz1 + e 

H8: Y2.3  = a + bx1bz1 + e 

H9: Y2.4  = a + bx1bz1 + e 

H10: Y2.5  = a + bx1bz1 + e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi  

a. Gambaran diagram jalur lengkap, menetukan sub-sub strukturalnya 

yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan.  

b. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan.  

Pada dasarnya koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang 

distandarkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang 

telah di set dalam angka baku atau Z-score (data yang telah di set 

dengan rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1). Koefisien jalur yang 

distandarkan ini digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh 

Perkembangan 

Motorik (X) 

 

Kelas Sosial 

Orang Tua (Z) 

 

Ketakutan Dan 

Kecemasan 

Anak (Y3) 

Perilaku 

Prososial (Y1) 

Agresi (Y2) 

Asosial (Y4) 

 

Penerimaan 

Teman Sebaya 

(Y5) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 

Pengaruh Langsung 

Pengaruh Tidak Langsung 



51 

 

(bukan memprediksi) variabel bebas (eksogen) terhadap variabel lain 

yang diberlakukan sebagai variabel terikat (endogen).  

Khusus untuk program SPSS 17, menu analisis regresi, koefisien path 

ditunjukkan oleh output yang dinamakan Coefficient yang dinyatakan 

sebagai Standardized Coefficient atau yang lebih dikenal dengan nilai 

beta.  

Jika ada diagram jalur sederhana mengandung satu unsur hubungan 

antara variabel eksogen dengan variabel endogen, maka koefisien 

path-nya adalah sama dengan koefisien korelasi r sederhana.  

2. Menghitung koefisien jalur secara individu  

Selanjutnya untuk mengetahui signifikasi analisa jalur, maka dibandingkan 

nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig 

atau (0,05 <Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

signifikan. nilai probabi;litas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai 

probabilitas Sig atau (0,05 >Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya signifikan.  

3. Meringkas dan Menyimpulkan  

Meringkas hasil penelitian dan membandingkan dengan hasil penelitian 

terdahulu. Terakhir, menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan 

memberikan saran baik untuk peneliti selanjutnya maupun objek 

penelitian.  
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BAB IV 

JADWAL PENELITIAN 

 

 

A. Jadwal Kegiatan 

Penelitian ini direncanakan mulai bulan Juni sampai dengan November 

2016. Jadwal kegiatan dirinci sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Kegiatan Bulan 

Juni Juli Agst Sept Okt Nov 

1. Diskusi proposal dan penajaman 

fokus kajian 

√      

2. Penyusunan instrument penelitian  √ √    

3. Uji coba instrument dan revisi   √ √   

4. Pengumpulan data    √ √  

5. Analisis data     √ √ 

6. Penyusunan  draft laporan     √ √ 

7. Revisi dan Penyusunan Laporan      √ 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek penelitian ini terdiri dari orang tua murid dan anak-anak yang berada 

di gugus 8 Kecamatan Lowokwaru Malang.   

B. Gambaran Umum Orang Tua Responden  

Karakteristik responden dalam penelitian ini didasarkan atas jenis kelamin, 

asal kecamatan, usia, dan pendidikan. Karakteristik responden ini diidentifikasi 

berdasarkan angket yang terkumpul yakni sebanyak 100 angket sesuai dengan 

total sampel dalam penelitian ini yakni 100 responden. Hasil analisis statistik 

deskriptif untuk karakteristik responden disajikan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik pertama dari responden yang dianalisis adalah perbandingan 

jumlah responden berdasarkan jenis kelamin setelah peneliti menyebarkan 

kuesioner, peneliti menyebarkan kuesioner kepada laki-laki atau perempuan 

sebagai wakil dari keluarga. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 56 56% 

2 Perempuan 44 44% 

Jumlah 100 100% 

Sumber data: Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 5.1, dari 100 responden dapat disimpulkan sebagian 

besar responden yaitu sebesar 56% adalah laki-laki, sedangkan sisanya 44% 

adalah perempuan. Secara garis besar laki-laki merupakan responden yang lebih 

dominan dari perempuan,hal tersebut didasarkan asumsi bahwa laki-laki 
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merupakan kepala rumah tangga sehingga lebih berkompeten dalam mengetahui 

informasi keuangan keuarga.  

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Kecamatan 

Dalam penelitian ini populasi merupakan seluruh warga Kota Malang yang 

dibagi kedalam lima kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Sukun, 

Lowokwaru, dan Blimbing. Sampel diambil secara actidental sampling sebanyak 

100 orang. Adapun karakteristik responden berdasarkan asal kecamatan dapat 

dilihat pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2: Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Kecamatan 

No Asal Kecamatan Jumlah Persentase (%) 

1 Kedungkandang 18 18% 

2 Klojen 24 24% 

3 Sukun 21 21% 

4 Lowokwaru 20 20% 

5 Blimbing 17 17% 

Jumlah 100 100% 

Sumber data: Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 5.2 dari karakteristik responden berdasarkan asal 

kecamatan, sebagian besar berasal dari Kecamatan Klojen yaitu sebanyak 24%, 

Kecamatan Sukun yaitu sebanyak 21%, Kecamatan Lowokwaru yaitu sebanyak 

20%, Kecamatan Kedungkandang yaitu sebanyak 18% dan Kecamatan Blimbing 

yaitu sebanyak 17%.  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Perbandingan jumlah responden berdasarkan usia pada pembeli, secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.4: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 21-30 th 31 31% 

2 31-40 th 50 50% 

3 41-50 th 14 14% 
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4 51-60 th 5 5% 

Jumlah 100 100% 

Sumber data: Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 5.4 dari 100 responden dapat disimpulkan sebagian besar 

responden adalah 50responden berusia antara 31-40 tahun, 31 responden berusia 

antara 21-31 tahun, 14 responden berusia antara 41-50 tahun dan paling sedikit 

adalah 5 responden berusia antara 51-60 tahun.  

 

C. Gambaran Umum Variabel Penelitian  

1. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-

kelas secara bertingkat (hierarchis), yang mana terjadinya pembedaan kelas dalam 

masyarakat tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan 

keterkaitan status (jabatan) seorang anggota keluarga dengan status anggota 

keluarga yang lain, bilamana jabatan kepala keluarga naik, maka status anggota 

keluarga yang lain ikut naik pula. Adapun perwujudan lapisan-lapisan atau kelas-

kelas tinggi, sedang, ataupun kelas-kelas rendah dalam penelitian ini didasarkan 

pada klasifikasi kelas sosial menggunakan Index of Social Position (ISP) yaitu 

klasifikasi kelas sosial yang didasarkan pada tiga faktor penentu yaitu pekerjaan, 

pendidikan, dan pendapatan. 

a.  Pendapatan 

Pendapatan adalah semua penghasilan yang didapat oleh keluarga baik 

berupa uang ataupun jasa. Setiap orang berhak untuk mencari nafkah dalam upaya 

untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga pendapatan dapat mempengaruhi 

seseorang untuk mengejar apa yang mereka cita-citakan. Masyarakat yang 

mempunyai penghasilan yang kecil, mereka berupaya hasil dari pekerjaannya 

hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga yang berpenghasilan 

menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak 

seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain,sedangkan keluarga 

yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala 
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keinginan yang mereka inginkan termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak 

mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Pendapatan seseorang dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan 

yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu 

bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno (2004) mendefinisikan: 

“Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh 

pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh pada anggota masyarakat 

untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang 

telah disumbangkan. Tabel 5.5 menunjukkan secara lengkap tingkat pendapatan 

responden pada penelitian ini 

Tabel 5.5: Gambaran Pendapatan Responden 

No Pendapatan Jumlah Persentase 

1 >30.400.000 4 4% 

2 24.700.001-30.400.000 4 4% 

3 19.000.001-24.700.000 8 8% 

4 15.200.001-19.000.000 10 10% 

5 11.400.001-15.200.000 10 10% 

6 7.600.001-11.400.000 13 13% 

7 5.700.001-7.600.000 15 15% 

8 3.800.001-5.700.000 13 13% 

9 1.900.001-3.800.000 17 17% 

10 <1.900.000 6 6% 

Total  100 100% 

Sumber data: Data primer diolah (2015) 

Variabel penelitian pendapatan sebagian besar pada rentang 1.900.001-

3.800.000 sebanyak 17 responden, rentang pendapatan 5.700.001-7.600.000 

sebanyak 15 responden, rentang pendapatan 3.800.001-5.700.000, dan 7.600.001-

11.400.000 masing-masing sebanyak 13 ressponden, rentang pendapatan 
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11.400.001-15.200.000 sebanyak 10 responden, rentang pendapatan 15.200.001-

19.000.000 dan 19.000.001-24.700.000 masing-masing sebanyak 9 responden, 

rentang pendapatan 24.700.001-30.400.000 dan >30.400.000 masing-masing 

sebanyak 4 responden. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar pendapatan 

berada pada rentang pendapatan 1.900.001-3.800.000. 

b. Pendidikan 

Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya 

dalam dua hal. Pertama, pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. 

Kedua, jenis dan tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang kelas sosial. 

Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan keterampilan kerja, tetapi juga 

melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, etiket, cara berbicara-

perubahan dalam keseluruhan cara hidup seseorang. 

Tabel 5.6: Gambaran Pendidikan Responden 

No Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 Tidak Sekolah 0 0% 

2 SD 0 0% 

3 SMP 5 5% 

4 SMA/SMK 23 23% 

5 Diploma 1 (D1) 13 13% 

6 Diploma 2 (D2) 8 8% 

7 Diploma 3 (D3) 11 11% 

8 S1/D4 38 38% 

9 Strata 2 (S2) 2 2% 

10 Strata 3 (S3) 0 0% 

Jumlah 100 100% 

Sumber data: Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 5.6 dari 100 responden dapat disimpulkan sebagian besar 

responden adalah S1/D4 dengan jumlah 38 responden, pendidikan SMA/SMK 

yaitu sebanyak 23 responden, pendidikan D1 yaitu sebanyak 13 responden, 
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pendidikan D3 yaitu sebanyak 11 responden, pendidikan D2 yaitu sebanyak 8 

responden, pendidikan SMP yaitu sebanyak 5 responden, pendidikan S2 yaitu 

sebanyak 2 responden.  

c. Pekerjaan 

Status pekerjaan akan menentukan kelas sosial seseorang,status sosial akan 

ditentukan oleh keluarga dimana ia tinggal atau jenis pekerjaan yang dilakukan 

oleh anggota keluarga. Di daerah pedesaan dimana penghargaan terhadap guru 

masih sangat tinggi, maka status pekerjaan sebagai guru dianggap sebagai kelas 

sosial yang sangat baik atau kelas atas. Para pengusaha kaya, para eksekutif 

perusahaan besar dikota-kota besar juga dianggap sebagai kelas sosial. 

Tabel 5.7: Gambaran Pekerjaan Responden 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 
Eksekutif tinggi perusahaan, pemilik usaha besar, 

pejabat tinggi  
9 9% 

2 
Manajer atas, pemilik usaha menengah (10-20 

pegawai) 
19 19% 

3 Tenaga profesional kelas atas  7 7% 

4 Guru, dosen, TNI, Polisi dan PNS Lainnya 14 14% 

5 
Manjer menengah, supervisor,  pemilik usaha kecil, 

pejabat pemerintah 
21 21% 

6 Tenaga terampil dan kelas kayawan lainnya 28 28% 

7 Pensiunan yang hanya tergantung pada tunjangan 1 1% 

8 Petani kecil dan tidak tetap 1 1% 

9 Tenaga tidak terdidik  0 0% 

10 Pekerja Tidak Tetap 0 0% 

Sumber data: Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 5.7, dari 100 responden dapat disimpulkan sebagian 

besar pekerjaannya sebagai tenaga terampil dan karyawan yaitu sebanyak 28 

responden, sebagai manajer menengah, pemilik usaha kecil, dan pejabat 

pemerintah  yaitu sebanyak 21 responden, manajer atas dan pemilik usaha 

menengah yaitu sebanyak 19 responden, sebagai PNS, TNI, POLRI yaitu 
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sebanyak 14 responden, sebagai eksekutif tinggi perusahaan, pemilik usaha besar, 

dan pejabat tinggi yaitu sebanyak 9 responden, sebagai tenaga professional kelas 

atas  yaitu sebanyak 7 responden, sebagai petani dan pensiunan masing-masing 1 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar profesi pekerjaan 

yang dominan adalah tenaga terampil dan karyawan. 

d. Penilaian ISP Kelas Sosial  

Kelas sosial adalah pembedaan penduduk ataumasyarakat ke dalam kelas-

kelas secara bertingkat (hierarchis), yang manaterjadinya pembedaan kelas dalam 

masyarakat tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan 

keterkaitan status (jabatan) seorang anggota keluarga dengan status anggota 

keluarga yang lain, bilamana jabatan kepala keluarga naik, maka status anggota 

keluarga yang lain ikut naik pula.  

Tabel 5.8: Gambaran Tingkat Kelas Sosial Responden 

1 Tingkat Kelas Sosial Nilai ISP Jumlah Persentase 

1 Kelas Sosial Tinggi >28 11 11% 

2 Kelas Sosial Sedang 29-60 54 54% 

3 Kelas Sosial Rendah 61-100 35 35% 

Total 100 100% 

Sumber data: Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 5.8, sebagian besar kelas sosial sedang dengan rentang 

29-60 yaitu sebanyak 54 responden, rentang 61-100 dengan kelas sosial rendah 

yaitu sebanyak 35 responden, rentang >28 kelas sosial tinggi yaitu sebanyak 11 

responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berada 

pada kelas sosial sedang. 
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e. Deskriptif Variabel 

Tabel 5.9: Distribusi Jawaban Rresponden Variabel Perilaku Prososial 

No Item 
SB (5) S (4) CB (3) KB (2) TB (1) 

Rata-

rata 
F % F % F % F % F % 

1 

Menolong orang 

lain (teman) tanpa 

pamrih 

29 29% 30 30% 37 37% 4 4% 0 0% 3.84 

2 

Berbagi rasa, 

kesedian untuk ikut 

merasakan apa 

yang dirasakan  

orang lain 

(temannya. 

21 21% 29 29% 41 41% 9 9% 0 0% 3.62 

3 

Sering berbagi 

makanan atau 

mainan kepada 

temannya 

25 25% 30 30% 35 35% 10 10% 0 0% 3.7 

4 

Mampu bekerja 

sama dengan 

temannya dalam 

menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan   

20 20% 29 29% 40 40% 11 11% 0 0% 3.58 

5 
Tidak egois dan 

menang sendiri 
5 5% 36 36% 43 43% 14 14% 2 2% 3.28 

6 
Memiliki empati 

yang baik 
14 14% 31 31% 49 49% 6 6% 0 0% 3.53 

7 

Sering melakukan 

kegiatan sosial 

seperti melerai 

teman yang 

berkelahi 

13 13% 35 35% 38 38% 14 14% 0 0% 3.47 

Rata-rata 3.57 

 

Berdasarkan tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 37 

responden, 37% menyatakan cukup baik dengan item Menolong orang lain 

(teman) tanpa pamrih, dan nilai terendah yaitu 4 responden, 4% menyatakan tidak 
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baik dengan item Menolong orang lain (teman) tanpa pamrih. Dengan rata-rata 

item sebesar 3,84. Sedangkan nilai tertinggi 41 responden, 41% menyatakan 

cukup baik dengan item Berbagi rasa, kesedian untuk ikut merasakan apa yang 

dirasakan  orang lain (temannya). Dan nilai terendah 9 responden, 9% menyatakan 

kurang baik dengan item Berbagi rasa, kesedian untuk ikut merasakan apa yang 

dirasakan  orang lain (temannya) dengan rata-rata 3,62. Selanjutnya nilai tertinggi 

35 responden, 35% menyatakan cukup baik dengan item Sering berbagi makanan 

atau mainan kepada temannya dan nilai terendah 10 responden, 10% menyatakan 

kurang baik dengan item Sering berbagi makanan atau mainan kepada temannya 

dengan rata-rata 3,7. Berikutnya nilai tertinggi 43 responde, 43% menyatakan 

cukup baik dengan item Tidak egois dan menang sendiri dan nilai terendah 2 

responden, 2% menyatakkan tidak baik dengan item Tidak egois dan menang 

sendiri, dengan rata-rata item sebesar 3,28. Selanjutnya nilai tertinggi 49 

responden, 49% menyatakan cukup baik dengan item Memiliki empati yang baik 

dan nilai terendah 6 responden, 6% menyatakan kurang baik dengan item 

Memiliki empati yang baik dengan rata-rata sebesar 3,53. Terakhir nilai tertinggi 

38 responden, 38% menyatakan cukup baik dengan item Sering melakukan 

kegiatan sosial seperti melerai teman yang berkelahi dan nilai terendah 13 

responden, 13% menyatakan sangat baik dengan item Sering melakukan kegiatan 

sosial seperti melerai teman yang berkelahi dengan rata-rata item sebesar 3,47 

dalam hal ini masuk kedalam kategori baik. 

Tabel 5.10: Distribusi Jawaban Rresponden Variabel Perilaku Agresi 

No Item 
SB (5) S (4) CB (3) KB (2) TB (1) 

Rata-

rata 
F % F % F % F % F % 

1 

Perilaku Agresi 

Fisik Aktif 

Langsung 1 1% 20 20% 28 28% 43 43% 8 8% 2.63 

2 

Perilaku Agresi 

Fisik Aktif Tak 

Langsung   1 1% 17 17% 33 33% 40 40% 9 9% 2.61 

3 

Perilaku Agresi 

Fisik Pasif 

Langsung 1 1% 18 18% 35 35% 38 38% 8 8% 2.66 
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4 

Perilaku Agresi 

Fisik Pasif Tak 

Langsung   1 1% 6 6% 40 40% 48 48% 5 5% 2.5 

5 

Sikap tidak peduli 

pada teman, apatis, 

dan masa bodoh 

pada perintah guru 1 1% 23 23% 36 36% 39 39% 1 1% 2.84 

6 

Perilaku Agresi 

Verbal Aktif 

Langsung   1 1% 12 12% 44 44% 35 35% 8 8% 2.63 

7 

Anak sering 

menghina, mencaci 1 1% 27 27% 34 34% 35 35% 3 3% 2.88 

8 

maki, marah, 

mengumpat, dll. 2 2% 23 23% 33 33% 35 35% 7 7% 2.78 

Rata-rata 2.69 

 

Berdasarkan tabel 5.10 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 37 

responden, 37% menyatakan cukup baik dengan item Menolong orang lain 

(teman) tanpa pamrih, dan nilai terendah yaitu 4 responden, 4% menyatakan tidak 

baik dengan item Menolong orang lain (teman) tanpa pamrih. Dengan rata-rata 

item sebesar 3,84. Sedangkan nilai tertinggi 41 responden, 41% menyatakan 

cukup baik dengan item Berbagi rasa, kesedian untuk ikut merasakan apa yang 

dirasakan  orang lain (temannya). Dan nilai terendah 9 responden, 9% menyatakan 

kurang baik dengan item Berbagi rasa, kesedian untuk ikut merasakan apa yang 

dirasakan  orang lain (temannya) dengan rata-rata 3,62. Selanjutnya nilai tertinggi 

35 responden, 35% menyatakan cukup baik dengan item Sering berbagi makanan 

atau mainan kepada temannya dan nilai terendah 10 responden, 10% menyatakan 

kurang baik dengan item Sering berbagi makanan atau mainan kepada temannya 

dengan rata-rata 3,7. Berikutnya nilai tertinggi 43 responde, 43% menyatakan 

cukup baik dengan item Tidak egois dan menang sendiri dan nilai terendah 2 

responden, 2% menyatakkan tidak baik dengan item Tidak egois dan menang 

sendiri, dengan rata-rata item sebesar 3,28. Selanjutnya nilai tertinggi 49 

responden, 49% menyatakan cukup baik dengan item Memiliki empati yang baik 

dan nilai terendah 6 responden, 6% menyatakan kurang baik dengan item 

Memiliki empati yang baik dengan rata-rata sebesar 3,53. Terakhir nilai tertinggi 
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38 responden, 38% menyatakan cukup baik dengan item Sering melakukan 

kegiatan sosial seperti melerai teman yang berkelahi dan nilai terendah 13 

responden, 13% menyatakan sangat baik dengan item Sering melakukan kegiatan 

sosial seperti melerai teman yang berkelahi dengan rata-rata item sebesar 3,47 

dalam hal ini masuk ke dalam kategori baik. 

Tabel 5.11: Distribusi Jawaban Rresponden Variabel Perilaku Asosial 

No Item 
SB (5) S (4) CB (3) KB (2) TB (1) 

Rata-

rata 
F % F % F % F % F % 

1 

Sering membandel 

tidak mau tunduk 

pada peringatan 

orang-orang yang 

memiliki 

kewenangan  2 2% 15 15% 23 23% 52 52% 8 8% 2.51 

2 

Sering melanggar 

peraturan disekolah 2 2% 16 16% 36 36% 34 34% 12 12% 2.62 

3 

Tidak mau 

mengikutipada 

nasihat-nasihat 

orang tua maupun 

guru 2 2% 13 13% 17 17% 55 55% 13 13% 2.36 

4 

Sering berbuat 

sekehendak hati 

dengan merugikan 

teman lain 2 2% 14 14% 17 17% 47 47% 20 20% 2.31 

5 

Bertingkah laku 

kasar pada teman 

atau guru 2 2% 6 6% 32 32% 47 47% 13 13% 2.37 

6 

Perilaku rendah diri 

dan mengucilkan 

diri 0 0% 18 18% 29 29% 46 46% 7 7% 2.58 

7 

Tidak mau bergaul 

dengan teman 5 5% 17 17% 31 31% 32 32% 15 15% 2.65 

Rata-rata 2.49 

Berdasarkan table 5.11 dapat diketahui bahwa sebanyak 53 responden, 53% 

menyatakan kurang baik dengan item sering membandel tidak mau tunduk pada 

peringatan orang-orang yang memiliki kewenangan dan 2 responden (2%) saja 

menyatakan sangat baik. Berikutnya pada item sering melanggar peraturan 

disekolah 36 % menyatakan cukup baik dan 2% menyatakan sangat baik. 
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Berikutnya pada item Tidak mau mengikutipada nasihat-nasihat orang tua maupun 

guru 55% menyatakan kurang baik dan 2 % menyatakan sangat baik. Berikutnya 

pada item sering berbuat sekehendak hati dengan merugikan teman lain 47 % 

menyatakan kurang baik dan 2% sangat baik. Berikutnya pada item Bertingkah 

laku kasar pada teman atau guru 47 % menyatakan kurang baik dan 2 % sangat 

baik. Berikutnya pada item Perilaku rendah diri dan mengucilkan diri 46% kurang 

baik dan tidak ada yang sangat baik. Berikutnya pada item Tidak mau bergaul 

dengan teman 32 % kurang baik dan 5% yang sangat baik. Rata-rata dari nilai 

yang diperoleh adalah 2.49 dalam hal ini masuk dalam kategori cukup baik. 

Tabel 5.12: Distribusi Jawaban Rresponden Variabel Perilaku Tingkat 

Kecemasan dan Ketakutan 

No Item 
SB (5) S (4) CB (3) KB (2) TB (1) 

Rata-

rata 
F % F % F % F % F % 

1 

Sering canggung 

atau kikuk ketika 

mengerjakan 

perintah yang 

dibebankan pada 

anak 2 2% 19 19% 23 23% 47 47% 9 9% 2.58 

2 

Munculnya 

perasaan gelisah 

berlebih  2 2% 18 18% 27 27% 46 46% 7 7% 2.62 

3 

Sering uring-

uringan ketika akan 

menghadapi 

pelajaran atau tugas 

baru 2 2% 10 10% 26 26% 53 53% 9 9% 2.43 

4 

Sering panic dan 

bertingkah aneh 5 5% 9 9% 17 17% 66 66% 3 3% 2.47 

5 

Menghindar dari 

kegiatan keramaian 4 4% 9 9% 33 33% 44 44% 10 10% 2.53 

6 

Takut dan 

kehilangan 

kepercayaan diri 7 7% 8 8% 29 29% 44 44% 12 12% 2.54 

7 

Sering resah dan 

tidak bisa diam 4 4% 13 13% 36 36% 39 39% 8 8% 2.66 
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8 

Sering kehilangan 

motivasi atau minat 

ketika melakukan 

kegiatan belajar 2 2% 20 20% 32 32% 36 36% 10 10% 2.68 

Rata-rata 2.56 

Berdasarkan table 5.12 menyatakan bahwa item  Sering canggung atau 

kikuk ketika mengerjakan perintah yang dibebankan pada anak nilai tertinggi 47% 

kurang baik dan nilai terendahnya 2% sangat baik. Berikutnya item Munculnya 

perasaan gelisah berlebih nilai tertingginya 46% kurang baik dan nilai 

tertendahnya 2% sangat baik. Berikutnya item Sering uring-uringan ketika akan 

menghadapi pelajaran atau tugas baru  nilai tertingginya 53% kurang baik dan 

nilai tertendahnya 2% sangat baik. Berikutnya item Sering panic dan bertingkah 

aneh nilai tertingginya 66% kurang baik dan nilai tertendahnya 5 %. Berikutnya 

item Menghindar dari kegiatan keramaian nilai tertingginya 44% kurang baik dan 

nilai tertendahnya 4% sangat baik. Berikutnya item Takut dan kehilangan 

kepercayaan diri nilai tertingginya 44% kurang baik dan nilai tertendahnya 7% 

sangat baik Berikutnya item Sering resah dan tidak bisa diam.nilai tertingginya 

39% kurang baik dan nilai tertendahnya 4% sangat baik Berikutnya item Sering 

kehilangan motivasi atau minat ketika melakukan kegiatan belajar nilai 

tertingginya 36% skurang baik dan nilai tertendahnya 2 % sangat baik. Rata-rata 

nilai untuk perilaku kecemasan dan ketakutan 2,56 dalam hal ini masuk dalam 

kategori cukup baik. 

Tabel 5.13: Distribusi Jawaban Rresponden Variabel Penerimaan Teman 

Sebaya 

No Item 
SB (5) S (4) CB (3) KB (2) TB (1) 

Rata-

rata 
F % F % F % F % F % 

1 

Kesenangan terlihat 

dari suka 

menghabiskan waktu 

dengan teman   27 27% 36 36% 33 33% 4 4% 0 0% 3.86 

2 

Penerimaan terlihat 

dari menerima teman 

tanpa mencoba 

mengubah mereka  27 27% 25 25% 39 39% 7 7% 2 2% 3.68 
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3 

Percaya dimana 

memiliki asumsi 

bahwa teman akan 

berbuat sesuatu sesuai 

dengan  kesenangan 

individu   24 24% 43 43% 26 26% 6 6% 1 1% 3.83 

4 

Respek terlihat dari 

berpikiran bahwa 

teman membuat 

keputusan yang baik   22 22% 41 41% 28 28% 8 8% 1 1% 3.75 

5 

Saling membantu, 

menolong dan 

mendukung teman dan 

mereka juga  

melakukan hal yang 

demikian  23 23% 37 37% 34 34% 5 5% 1 1% 3.76 

6 

Kebersediaan 

menceritakan rahasia, 

mau berbagi 

pengalaman dan 

masalah yang bersifat  

pribadi kepada teman   
29 29% 40 40% 25 25% 4 4% 2 2% 3.9 

7 

Pengertian dan  merasa 

bahwa teman mengenal 

dan mengerti dengan  

baik seperti apa adanya 

individu 
15 15% 51 51% 25 25% 9 9% 0 0% 3.72 

Rata-rata 3.79 

Berdasarkan table 5.13 menyatakan bahwa item Kesenangan terlihat dari 

suka menghabiskan waktu dengan teman  nilai tertinggi  36% baik dan nilai 

terendah 0% tidak baik. Berikutnya item Penerimaan terlihat dari menerima teman 

tanpa mencoba mengubah mereka nilai tertingginya 39% cukup baik dan nilai 

tertendahnya 2% tidak baik. Berikutnya item Percaya dimana memiliki asumsi 

bahwa teman akan berbuat sesuatu sesuai dengan  kesenangan individu  nilai 

tertingginya 43% baik dan nilai tertendahnya 1% tidak baik. Berikutnya item 

Respek terlihat dari berpikiran bahwa teman membuat keputusan yang baik  nilai 

tertingginya 41 % baik dan nilai tertendahnya 1% tidak baik. Berikutnya item 

Saling membantu, menolong dan mendukung teman dan mereka juga  melakukan 

hal yang demikian  nilai tertingginya 37% cukup baik dan nilai tertendahnya 1% 

tidak baik. Berikutnya item Kebersediaan menceritakan rahasia, mau berbagi 

pengalaman dan masalah yang bersifat  pribadi kepada teman  nilai tertingginya 
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40% baik dan nilai tertendahnya 1% tidak baik. Berikutnya item Pengertian dan  

merasa bahwa teman mengenal dan mengerti dengan  baik seperti apa adanya 

individu nilai tertingginya 51% baik dan nilai tertendahnya 0% tidak baik. Rata-

rata dari variable penerimaan teman sebaya yaitu 3,79 dalam hal ini termasuk 

dalam kategori baik. 

Tabel 5.14: Distribusi Jawaban Rresponden Variabel Fisik Motorik Kasar 

No Item 
SB (5) S (4) CB (3) KB (2) TB (1) 

Rata-

rata 
F % F % F % F % F % 

1 

Anak mampu 

berjalan dengan 

menggunakan tumit 

kaki dengan baik 

35 35% 33 33% 27 27% 5 5% 0 0% 3.98 

2 

Anak mampu 

melakukan 

kegiatan berjinjit 

dengan baik 

26 26% 36 36% 31 31% 7 7% 0 0% 3.81 

3 

Anak mampu 

melakukan 

kegiatan melompat 

tak beraturan 

dengan baik 

28 28% 41 41% 21 21% 10 10% 0 0% 3.87 

4 

Anak mampu 

melakukan 

kegiatan berlari 

dengan baik  

27 27% 45 45% 22 22% 6 6% 0 0% 3.93 

5 

Anak mampu 

melakukan 

kegiatan Berdiri  

dengan satu kaki  

selama 5 detik atau 

lebih 

20 20% 52 52% 22 22% 6 6% 0 0% 3.86 

6 

Anak mampu 

melakukan 

kegiatan berdiri 

diatas balok 4 inci 

(10,16 cm) 

19 19% 52 52% 26 26% 3 3% 0 0% 3.87 

7 

Anak mampu 

melakukan 

kegiatan meniti  

balok selebar 5 cm 

tanpa melihat kaki 

15 15% 65 65% 16 16% 4 4% 0 0% 3.91 

8 Anak mampu 

melakukan 
18 18% 51 51% 26 26% 5 5% 0 0% 3.82 
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kegiatan Menuruni 

tangga dengan kaki 

bergantian, dapat 

memperkirakan 

tempat berpijak 

kaki.  

9 

Dapat mel ompat 

dengan aturan 

tempo yang 

memadai dan 

mampu memainkan 

permainan-

permainan yang 

membutuhkan 

reaksi cepat 

24 24% 56 56% 17 17% 3 3% 0 0% 4.01 

10 

Mulai  

mengkoordinasi 

gerakan-

gerakannya pada 

saat memanjat atau 

berguling pada 

trampolin kecil  

19 19% 48 48% 29 29% 4 4% 0 0% 3.82 

11 

Menunjukkan 

peningkatan daya 

tahan dalam 

periode yang lebih 

lama pada suatu 

permainan 

16 16% 38 38% 32 32% 14 14% 0 0% 3.56 

Rata-rata 3.86 

Berdasarkan table 5.14 pada item Anak mampu berjalan dengan 

menggunakan tumit kaki dengan baik  nilai tertinggi 35% sangat baik dan nilai 

terendahnya 0% tidak baik. Berikutnya pada item Anak mampu melakukan 

kegiatan berjinjit dengan baik Nilai tertinggi 36% baik dan nilai terendahnya 0% 

tidak baik. Berikutnya pada item Anak mampu melakukan kegiatan melompat tak 

beraturan dengan baik nilai tertinggi 41% baik dan nilai terendahnya 0% tidak 

baik. Berikutnya pada item Anak mampu melakukan kegiatan berlari dengan baik 

nilai tertinggi 45% baik dan nilai terendahnya 0% tidak baik. Berikutnya pada 

item Anak mampu melakukan kegiatan Berdiri  dengan satu kaki  selama 5 detik 

atau lebih nilai tertinggi 52% baik dan nilai terendahnya 0% tidak baik. 

Berikutnya pada item Anak mampu melakukan kegiatan berdiri diatas balok 4 inci 

(10,16 cm) nilai tertinggi 52% baik dan nilai terendahnya 0% tidak baik. 

Berikutnya pada item Anak mampu melakukan kegiatan meniti  balok selebar 5 



69 

 

cm tanpa melihat kaki nilai tertinggi 65% baik dan nilai terendahnya 0% tidak 

baik. Berikutnya pada item Anak mampu melakukan kegiatan Menuruni tangga 

dengan kaki bergantian, dapat memperkirakan tempat berpijak kaki nilai tertinggi 

51% baik dan nilai terendahnya 0% tidak baik. Berikutnya pada item mampu 

memainkan permainan-permainan yang membutuhkan reaksi cepat  nilai tertinggi 

56% baik dan nilai terendahnya 0% tidak baik. Berikutnya pada item Mulai  

mengkoordinasi gerakan-gerakannya pada saat memanjat atau berguling pada 

trampolin kecil nilai tertinggi 48% baik dan nilai terendahnya 0% tidak baik. 

Berikutnya pada item Menunjukkan peningkatan daya tahan dalam periode yang 

lebih lama pada suatu permainan nilai tertinggi 38% baik dan nilai terendahnya 

0%. Rata-rata dari variable fisik motorik kasar adalah 3,86 dalah hal ini tergolong 

baik.  

 

D. Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kehandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 

Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur (Sugiyono, 2012). Dengan demikian, instrumen yang valid 

merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di 

ukur. 

 Uji validitas dalam hal ini bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan 

instrumen dalam mengukur variabel keputusan pembelian consumer goods and 

services. Perhitungan uji validitas instrument menggunakan analisis korelasi 

person dengan bantuan computer program SPSS. Keputusan mengenai butiran 

item yang dinyatakan valid dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r 

tabel, jika r hitung > r tabel maka butiran item dinyatakan valid, dengan demikian 

maka r-tabel yang diperoleh adalah 0,296 yang berasal dari  dan hasil uji validitas 

dapat dilihat seperti pada Tabel 15. 

Uji validitas instrumen Perilaku Prososial 
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Tabel 5.15: Hasil Uji Validitas Instrument Perilaku Sosial 

No Item 

Corrected Item-

Total Correlation 

(r-hitung) 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

r tabel Keterangan 

1 
Menolong orang lain (teman) 

tanpa pamrih 
.615 .770 0.296 Valid 

2 

Berbagi rasa, kesedian untuk 

ikut merasakan apa yang 

dirasakan  orang lain 

(temannya. 

.500 .790 0.296 Valid 

3 
Sering berbagi makanan atau 

mainan kepada temannya 
.462 .798 0.296 Valid 

4 

Mampu bekerja sama dengan 

temannya dalam 

menyelesaikan tugas yang 

diberikan 

.505 .790 0.296 Valid 

5 
Tidak egois dan menang 

sendiri 
.517 .789 0.296 Valid 

6 Memiliki empati yang baik .581 .779 0.296 Valid 

7 

Sering melakukan kegiatan 

sosial seperti melerai teman 

yang berkelahi 

.671 .758 0.296 Valid 

Sumber data: Data diolah (2016) 

Pada Tabel 5.15 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (Corelation) seluruh 

pertayaan pada variabel perilaku sosial memiliki nilai lebih besar dibandingkan 

dengan r tabel untuk sampel 30 orang yaitu sebesar 0,296 maka dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner pada variabel perilaku sosial 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.  

 

Tabel 5.16: Hasil Uji Validitas Instrument Aggression Atau 

Perilaku Agresi 

No Item 

Corrected Item-

Total Correlation 

(r-hitung) 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

r tabel Keterangan 

1 

Perilaku Agresi Fisik Aktif 

Langsung, sering berkelahi 

dengan teman atau 

mengganggu teman dengan 

.636 .512 0.296 Valid 
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melibatkan kontak fisik 

(memukul, menendang, 

melempar dan lain-lain) 

2 

Perilaku Agresi Fisik Aktif Tak 

Langsung  seperti tidak 

member jalan, melarang teman 

bermain, mendominasi 

permainan disekolah 

.701 .655 0.296 Valid 

3 

Perilaku Agresi Fisik Pasif 

Langsung  seperti aksi diam 

dan menolak perintah guru, 

sering meronta-ronta jika 

menginginkan sesuatu 

.587 .500 0.296 Valid 

4 

Perilaku Agresi Fisik Pasif Tak 

Langsung   

Sikap tidak peduli pada teman, 

apatis, dan masa bodoh pada 

perintah guru 

.685 .593 0.296 Valid 

5 

Perilaku Agresi Verbal Aktif 

Langsung   

Anak sering menghina, 

mencaci 

maki, marah, mengumpat, dll. 

.404 .351 0.296 Valid 

6 

Perilaku Agresi Verbal Aktif 

Tak sering berbohonh, 

memfitnah temannya, 

mengadu dombateman. 

.658 .567 0.296 Valid 

7 

Perilaku Agresi Verbal Pasif 

Langsung  menolak untuk 

berbicara, bungkam,  tidak 

menuruti perintah 

.624 .410 0.296 Valid 

8 

Perilaku Agresi Fisik Aktif Tak 

Langsung, tidak mau memberi 

dukungan atau pujian pada 

teman yang berhasil, tidak mau 

memberikan ucapan selamat 

pada teman 

.628 .560 0.296 Valid 

 Sumber data: Data diolah (2016) 

Pada Tabel 5.16 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (Corelation) seluruh 

pertayaan pada variabel perilaku agresi memiliki nilai lebih besar dibandingkan 

dengan r tabel untuk sampel 30 orang yaitu sebesar 0,296 maka dapat disimpulkan 
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bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner pada variabel perilaku agresi 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.  

Tabel 5.17: Hasil Uji Validitas Instrument Asosial Behavior Atau 

Perilaku Asosial 

No Item 

Corrected Item-

Total Correlation 

(r-hitung) 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

r tabel Keterangan 

1 

Sering membandel tidak mau 

tunduk pada peringatan orang-

orang yang memiliki 

kewenangan di lingkungan 

sekolah khususnya guru 

.558 .851 0.296 Valid 

2 
Sering melanggar peraturan 

disekolah 
.626 .842 0.296 Valid 

3 

Tidak mau mengikutipada 

nasihat-nasihat orang tua 

maupun guru 

.670 .836 0.296 Valid 

4 
Sering berbuat sekehendak hati 

dengan merugikan teman lain 
.654 .840 0.296 Valid 

5 
Bertingkah laku kasar pada 

teman atau guru 
.662 .837 0.296 Valid 

6 
Perilaku rendah diri dan 

mengucilkan diri 
.637 .842 0.296 Valid 

7 
Tidak mau bergaul dengan 

teman 
.635 .841 0.296 Valid 

 Sumber data: Data diolah (2016) 

Pada Tabel 5.17 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (Corelation) seluruh 

pertayaan pada variabel perilaku asosial memiliki nilai lebih besar dibandingkan 

dengan r tabel untuk sampel 30 orang yaitu sebesar 0,296 maka dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner pada variabel perilaku asosial 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.  

Tabel 5.18: Hasil Uji Validitas Instrument Fear And Anxiety Atau Tingkat 

Ketakutan Dan Kecemasan Anak 

No Item 

Corrected Item-

Total Correlation 

(r-hitung) 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

r tabel Keterangan 

1 Sering canggung atau kikuk 

ketika mengerjakan perintah 
.621 .821 0.296 Valid 
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yang dibebankan pada anak 

2 

Mnculnya perasaan gelisah 

berlebih ditandai dengan 

menggigit kuku atau 

menarik-narik rambut tanpa 

sebab 

.588 .823 0.296 Valid 

3 

Sering uring-uringan ketika 

akan menghadapi pelajaran 

atau tugas baru 

.484 .835 0.296 Valid 

4 
Sering panic dan bertingkah 

aneh 
.452 .841 0.296 Valid 

5 
Menghindar dari kegiatan 

keramaian 
.759 .798 0.296 Valid 

6 
Takut dan kehilangan 

kepercayaan diri 
.543 .828 0.296 Valid 

7 
Sering resah dan tidak bisa 

diam 
.478 .836 0.296 Valid 

8 

Sering kehilangan motivasi 

atau minat ketika melakukan 

kegiatan belajar 

.701 .807 0.296 Valid 

 Sumber data: Data diolah (2016) 

Pada Tabel 5.18 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (Corelation) seluruh 

pertayaan pada variabel tingkat ketakutan dan kecemasan anak memiliki nilai 

lebih besar dibandingkan dengan r tabel untuk sampel 30 orang yaitu sebesar 

0,296 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner pada 

variabel tingkat ketakutan dan kecemasan anak dinyatakan valid dan layak 

digunakan sebagai instrument penelitian.  

 

Tabel 5.19: Hasil Uji Validitas Instrument Peer Acceptance Atau 

Tingkat Penerimaan Teman Sebaya 

No Item 

Corrected Item-

Total Correlation 

(r-hitung) 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

r table Keterangan 

1 

Kesenangan terlihat dari suka 

menghabiskan waktu dengan 

teman   

.561 .876 0.296 Valid 

2 Penerimaan terlihat dari 

menerima teman tanpa 
.739 .854 0.296 Valid 
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mencoba mengubah mereka  

3 

Percaya dimana memiliki 

asumsi bahwa teman akan 

berbuat sesuatu sesuai dengan  

kesenangan individu   

.706 .858 0.296 Valid 

4 

Respek terlihat dari berpikiran 

bahwa teman membuat 

keputusan yang baik   

.719 .857 0.296 Valid 

5 

Saling membantu, menolong 

dan mendukung teman dan 

mereka juga  melakukan hal 

yang demikian  

.538 .881 0.296 Valid 

6 

Kebersediaan menceritakan 

rahasia, mau berbagi 

pengalaman dan masalah yang 

bersifat  pribadi kepada teman   

.740 .854 0.296 Valid 

7 

Pengertian dan  merasa bahwa 

teman mengenal dan mengerti 

dengan  baik seperti apa 

adanya individu 

.674 .862 0.296 Valid 

 Sumber data: Data diolah (2016) 

Pada Tabel 5.19 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (Corelation) seluruh 

pertayaan pada variabel peer acceptance atau tingkat penerimaan teman sebaya 

memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan r tabel untuk sampel 30 orang 

yaitu sebesar 0,296 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

kuesioner pada variabel peer acceptance atau tingkat penerimaan teman sebaya 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.  

 

Tabel 5.20: Hasil Uji Validitas Instrument Peer Acceptance Atau Tingkat 

Penerimaan Teman Sebaya 

No Item 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

(r-hitung) 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

r tabel Keterangan 

1 
Anak mampu berjalan dengan 

menggunakan tumit kaki dengan baik 
.610 .859 0.296 Valid 

2 
Anak mampu melakukan kegiatan 

berjinjit dengan baik 
.530 .864 0.296 Valid 

3 Anak mampu melakukan kegiatan .640 .856 0.296 Valid 
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melompat tak beraturan dengan baik 

4 
Anak mampu melakukan kegiatan 

berlari dengan baik  
.689 .853 0.296 Valid 

5 

Anak mampu melakukan kegiatan 

Berdiri  dengan satu kaki  selama 5 

detik atau lebih 

.380 .874 0.296 Valid 

6 
Anak mampu melakukan kegiatan 

berdiri diatas balok 4 inci (10,16 cm) 
.631 .857 0.296 Valid 

7 

Anak mampu melakukan kegiatan 

meniti  balok selebar 5 cm tanpa 

melihat kaki 

.686 .855 0.296 Valid 

8 

Anak mampu melakukan kegiatan 

Menuruni tangga dengan kaki 

bergantian, dapat memperkirakan 

tempat berpijak kaki.  

.583 .861 0.296 Valid 

9 

Dapat mel ompat dengan aturan 

tempo yang memadai dan mampu 

memainkan permainan-permainan 

yang membutuhkan reaksi cepat 

.549 .863 0.296 Valid 

10 

Mulai  mengkoordinasi gerakan-

gerakannya pada saat memanjat atau 

berguling pada trampolin kecil (kain 

layar yang di rentang untuk 

menampung akrobat).  

.622 .858 0.296 Valid 

11 

Menunjukkan peningkatan daya tahan 

dalam periode yang lebih lama pada 

suatu permainan 

.458 .871 0.296 Valid 

 Sumber data: Data diolah (2016) 

 

Pada Tabel 5.20 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (Corelation) seluruh 

pertayaan pada variabel peer acceptance atau tingkat penerimaan teman sebaya 

memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan r tabel untuk sampel 30 orang 

yaitu sebesar 0,296 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

kuesioner pada variabel peer acceptance atau tingkat penerimaan teman sebaya 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas, Sugiyono (2008) adalah serangkaian pengukuran 

atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang 
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dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Kondisi itu dibuktikan 

dengan konsistensi hasil dari penggunaan alat ukur yang sama yang dilakukan 

secara berulang dan memberikan hasil yang relatif sama dan tidak melanggar 

kelaziman. Analisis dengan program SPSS diperoleh uji reliabilitas seperti pada 

Tabel 16. 

Tabel 5.21: Hasil Uji Reliabilitas  

No Variabel Cronbach's 

Alpha 

Standart 

minimal 

Keterangan 

1 Pro-social behavior atau 

perilaku prososial 
.808 0.60 Reliabel 

2 Aggression atau perilaku 

agresi 
.860 0.60 Reliabel 

3 Asosial behavior atau 

perilaku asosial 
.861 0.60 Reliabel 

4 Fear And Anxiety Atau 

Tingkat Ketakutan Dan 

Kecemasan Anak 

.843 0.60 Reliabel 

5 Peer acceptance atau 

tingkat penerimaan teman 

sebaya 

.881 0.60 Reliabel 

6 Motorik kasar anak .872 0.60 Reliabel 

Sumber data: Data diolah (2015) 

Berdasarkan hasil reabilitas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha 

variabel Pro-social behavior atau perilaku prososial, Aggression atau perilaku 

agresi, Asosial behavior atau perilaku asocial, Fear And Anxiety Atau Tingkat 

Ketakutan Dan Kecemasan Anak, Peer acceptance atau tingkat penerimaan teman 

sebaya, dan Motorik kasar anak memiliki nilai alpha lebih besar 0,6 masuk dalam 

kategori reliable. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

pertanyaan dalam kuesioner masuk dalam kategori reliable. 

3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian 

variabel terdistribusi secara normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan pengujian grafik normal PPlot dan One-Sample Kolmogorov 
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Smirnov test. Data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual 

terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi diatas 5% 

(Santoso, 2015). 

Pengujian Normalitas dilakukan untuk  melihat apakah nilai residual 

yang diperoleh dari model mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil 

pengujian menunjukkan residual berdistribusi normal apabila titik-titik yang 

terlihat pada gambar hasil pengujian berada di sekitar garis diagonal. 

Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut : 

1) Uji Normalitas Variabel Perilaku Prososial (Y1) 

 

Sumber: Data diolah (2016)  

Gambar 5.1 Uji Normalitas Persepsi Terhadap CSR 

Pada Gambar 5.1 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. 

Titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual 

berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

perilaku prososial berkategori normal. Uji normalitas juga dapat dilihat 

dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov seperti tabel 

berikut: 

Tabel 5.22: Hasil Pengujian Normalitas Variabel Perilaku Prososial 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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  Perilaku_Prososi

al_Y1 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean 3.5740 

Std. Deviation .50184 

Most Extreme Differences Absolute .123 

Positive .123 

Negative -.117 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.232 

Asymp. Sig. (2-tailed) .096 

a. Test distribution is Normal. 

Dari Tabel 5.22, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1.232 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan 

H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan seluruh 

residual pada variabel perilaku prososial berdistribusi normal. 

 

2) Uji Normalitas Variabel Perilaku Agresi (Y1) 

 

Sumber: Data diolah (2016)  

Gambar 5.2 Uji Normalitas Persepsi Terhadap CSR 
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Pada Gambar 5.2 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. 

Titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual 

berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

perilaku Agresi berkategori normal. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan 

menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov seperti tabel berikut: 

Tabel  5.23: Hasil Pengujian Normalitas Variabel Perilaku Agresi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Perilaku_Agresi

_Y2 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean 2.6935 

Std. Deviation .38444 

Most Extreme Differences Absolute .096 

Positive .083 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .962 

Asymp. Sig. (2-tailed) .313 

a. Test distribution is Normal. 

Dari Tabel 15, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 0.962 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan 

H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan seluruh 

residual pada variabel perilaku agresi berdistribusi normal. 

3) Uji Normalitas Variabel Perilaku Asosial (Y1) 
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Sumber: Data diolah (2016)  

Gambar 5.3 Uji Normalitas Persepsi Terhadap CSR 

Pada Gambar 5.3 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. 

Titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual 

berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

perilaku Asosial berkategori normal. Uji normalitas juga dapat dilihat 

dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov seperti tabel 

berikut: 

Tabel  5.24: Hasil Pengujian Normalitas Variabel Perilaku Asosial 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Perilaku_Asosial

_Y3 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean 2.4851 

Std. Deviation .47449 

Most Extreme Differences Absolute .146 

Positive .146 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.465 

Asymp. Sig. (2-tailed) .027 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Perilaku_Asosial

_Y3 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean 2.4851 

Std. Deviation .47449 

Most Extreme Differences Absolute .146 

Positive .146 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.465 

Asymp. Sig. (2-tailed) .027 

a. Test distribution is Normal. 

Dari Tabel 15, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1.465 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan 

H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan seluruh 

residual pada variabel perilaku asosial berdistribusi normal. 

4) Uji Normalitas Variabel Tingkat ketakutan dan kecemasan (Y1) 

 

Sumber: Data diolah (2016)  

Gambar 5.4 Uji Normalitas Persepsi Terhadap CSR 



82 

 

Pada Gambar 5.4 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. 

Titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual 

berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

Tingkat ketakutan dan kecemasan berkategori normal. Uji normalitas juga 

dapat dilihat dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov 

seperti tabel berikut: 

Tabel  5.25: Hasil Pengujian Normalitas Variabel Tingkat ketakutan dan 

kecemasan 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Ketakutan_Kece

masan_Y4 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean 2.5662 

Std. Deviation .35280 

Most Extreme Differences Absolute .114 

Positive .114 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.144 

Asymp. Sig. (2-tailed) .146 

a. Test distribution is Normal. 

Dari Tabel 5.25 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1.144 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan 

H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan seluruh 

residual pada variabel Tingkat ketakutan dan kecemasan berdistribusi 

normal. 

5) Uji Normalitas Variabel Penerimaan Teman Sebaya (Y1) 
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Sumber: Data diolah (2016)  

Gambar 5.5 Uji Normalitas Persepsi Terhadap CSR 

Pada Gambar 5.5 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. 

Titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual 

berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

Penerimaan Teman Sebaya berkategori normal. Uji normalitas juga dapat 

dilihat dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov seperti 

tabel berikut: 

Tabel  5.26: Hasil Pengujian Normalitas Variabel Penerimaan Teman Sebaya 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Penerimaan_

Teman_Sebay

a_Y5 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean 3.7858 

Std. Deviation .47342 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .132 

Positive .083 
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Negative -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.323 

Asymp. Sig. (2-tailed) .060 

a. Test distribution is Normal. 

Dari Tabel 5.26 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1.323 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan 

H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan seluruh 

residual pada variabel Penerimaan Teman Sebaya berdistribusi normal. 

6) Uji Normalitas Variabel Perkembangan Motorik Kasar (X) 

 

Sumber: Data diolah (2016)  

Gambar 5.6 Uji Normalitas Persepsi Terhadap CSR 

Pada Gambar 5.6 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. 

Titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual 

berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

Perkembangan Motorik Kasar berkategori normal. Uji normalitas juga dapat 

dilihat dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov seperti 

tabel berikut: 
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Tabel  5.27: Hasil Pengujian Normalitas Variabel Perkembangan Motorik 

Kasar 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Motorik_Kasar_

X 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean 3.8585 

Std. Deviation .35452 

Most Extreme Differences Absolute .107 

Positive .085 

Negative -.107 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.068 

Asymp. Sig. (2-tailed) .204 

a. Test distribution is Normal. 

Dari Tabel 15, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1.068 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan 

H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan seluruh 

residual pada variabel Perkembangan Motorik Kasar berdistribusi normal. 

7) Uji Normalitas Variabel Status sosial (Z) 
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Sumber: Data diolah (2016)  

Gambar 5.7 Uji Normalitas Persepsi Terhadap CSR 

Pada Gambar 5.7 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. 

Titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual 

berdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

Status sosial berkategori normal. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan 

menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov seperti tabel berikut: 

Tabel 5.28: Hasil Pengujian Normalitas Variabel Status sosial 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Status_Sosial_Z 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean 49.6900 

Std. Deviation 16.90120 

Most Extreme Differences Absolute .103 

Positive .087 

Negative -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.027 

Asymp. Sig. (2-tailed) .242 

a. Test distribution is Normal. 

Dari Tabel 5.28 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1.027 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan 

H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan seluruh 

residual pada variabel Status sosial berdistribusi normal. 

8) Uji Hipotesis  

  Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis jalur akan 

digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel dengan melihat taraf 

signifikasi antar variabel, serta hubungan antar variabel. Untuk melihat 

pengaruh antar variabel dapat dilihat dari besarnya nilai Adjusted R Square 
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(r
2
) dengan cara menghitung besarnya Koefisien Determinasi (KD) 

menggunakan rumus KD=r
2
 x 100%. Sedangkan untuk melihat taraf 

signifikasi antar variabel digunakan Sig penelitian, jika Sig penelitian lebih 

kecil dari 0,05 (Sig < 0,05), maka dinyatakan terdapat pengaruh signifikan 

antar variabel.  Jika nilai Sig penelitian lebih besar dari nilai 0,05 (Sig > 

0,05), maka dinyatakan pengaruh antar variabel tidak signifikan atau dapat 

juga dilihat dengan menggunakan uji t. Apabila nilai thitung lebih besar 

darittabel (thitung>ttabel) maka pengaruh antar variabel adalah signifikan.  

Sebaliknya jika nilai thitung  lebih kecil dari ttabel ( (thitung< ttabel) maka 

pengaruh antar variabel adalah tidak signifikan.  

a) Koefisien Jalur Pengaruh Perkembangan Motorik Kasar 

Terhadap Perilaku Prososial Secara Langsung Maupun Tidak 

Langsung Melalui Status Sosial 

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil pengujian pengaruh 

perkembangan motorik kasar terhadap perilaku prososial secara langsung 

maupun tidak langsung melalui status sosial yang disajikan sebagai berikut: 

Table 5.29 Summary of Path Coefficients 

Variabel 

Bebas 
Variabel Terikat 

Coefficient 

of Beta 
P-Value 

t-

hitung 
r

 2
 Kesimpulan 

Motorik Kasar Perilaku Prososial -23.574 0.000 -5.632 0.245 Significant 

Motorik Kasar Status Sosial 0.751 0.000 6.196 0.281 Significant 

Status Sosial Perilaku Prososial -0.010 0.000 -3.682 0.122 Significant 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh negative motorik kasar terhadap perilaku prososial 

sebesar -23.574, atau semakin baik motorik kasar anak maka perilaku 

prosososial semakin rendah. Dimana pengaruh tersebut besifat 

signifikan atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-

hitung (-5.632)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 0.245 atau pengaruh tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 24,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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2) Terdapat pengaruh positif motorik kasar terhadap status sosial sebesar 

0.751, atau semakin baik motorik kasar anak maka status sosial 

semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut besifat signifikan atau 

konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-hitung (6.196)>t-

tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 

0.281 atau pengaruh tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,1% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

3) Terdapat pengaruh negative status sosial terhadap perilaku prososial 

sebesar --0.010, atau semakin baik status sosial anak maka perilaku 

prosososial semakin rendah. Dimana pengaruh tersebut besifat 

signifikan atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-

hitung (-3.682)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 0.122 atau pengaruh tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 12,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Melalui gambaran analisis jalur dapat dijelaskan besarnya koefisien jalur 

pada setiap hubungan dua variabel, dimana hubungan itu memiliki pengaruh 

langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh variabel 

bebas terhadap pengaruh variabel terikat secara langsung tanpa melalui 

variabel lain. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat melalui variabel lain. Hasil perhitungan besarnya 

pengaruh langsung dan tidak langsung disajikan dalam tabel berikut ini:  

Tabel 5.30  Hasil Pengujian Hubungan Langsung dan Tidak Langsung  

Influences of Variabel Direct Influences  Indirect Influences 

X to Y -23.574 - 

X to Z 0.751 

(0.751)x(-0.010)= -0.00751 (signifikan) Z to Y -0.010 

 Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh 

tidak langsung sebesar -0.00751  lebih besar dari pengaruh langsung yaitu -23.574 

hal ini membuktikan bahwa status sosial mengurangi pengaruh negatif antara 

perkembangan motorik kasar terhadap perilaku prososial. 
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Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dibentuk jalur pengaruh langsung 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Pengaruh langsung dan tidak langsung 

        : Pengaruh langsung 

       :     Pengaruh tidak langsung 

b) Koefisien Jalur Pengaruh Perkembangan Motorik Kasar 

Terhadap Perilaku Agresi Secara Langsung Maupun Tidak 

Langsung Melalui Status Sosial 

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil pengujian pengaruh 

perkembangan motorik kasar terhadap perilaku agresi secara langsung 

maupun tidak langsung melalui status sosial yang disajikan sebagai berikut: 

Table 5.31 Summary of Path Coefficients 

Variabel 

Bebas 
Variabel Terikat 

Coefficient 

of Beta 
P-Value 

t-

hitung 
r

 2
 Kesimpulan 

Motorik Kasar Perilaku Agresi 0.730 0.000 9.016 0.453 Significant 

Motorik Kasar Status Sosial 0.751 0.000 6.196 0.281 Significant 

Status Sosial Perilaku Agresi -0.005 0.034 -2.156 0.045 Significant 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

Motorik Kasar 
(X) 

Perilaku Prososial 
(Y) 

Status Sosial 
(Z) 

0.751 

-23.574 

-0.010 

-0.00751 
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1) Terdapat pengaruh positif motorik kasar terhadap perilaku agresi 

sebesar 0.730, atau semakin baik motorik kasar anak maka perilaku 

agresi semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut besifat signifikan 

atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-hitung 

(9.016)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 
menunjukkan 

angka 0.453 atau pengaruh tersebut memberikan kontribusi sebesar 

45,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

2) Terdapat pengaruh positif motorik kasar terhadap status sosial sebesar 

0.751, atau semakin baik motorik kasar anak maka status sosial 

semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut besifat signifikan atau 

konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-hitung (6.196)>t-

tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 

0.281 atau pengaruh tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,1% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

3) Terdapat pengaruh negative status sosial terhadap perilaku agresi 

sebesar -0.005, atau semakin baik status sosial anak maka perilaku 

agresi semakin rendah. Dimana pengaruh tersebut besifat signifikan 

atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-hitung (-

2.156)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan 

angka 0.045 atau pengaruh tersebut memberikan kontribusi sebesar 

4,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Melalui gambaran analisis jalur dapat dijelaskan besarnya koefisien jalur 

pada setiap hubungan dua variabel, dimana hubungan itu memiliki pengaruh 

langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh variabel bebas 

terhadap pengaruh variabel terikat secara langsung tanpa melalui variabel lain. 

Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

melalui variabel lain. Hasil perhitungan besarnya pengaruh langsung dan tidak 

langsung disajikan dalam tabel berikut ini:  

Tabel 5.32  Hasil Pengujian Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

 

Influences of Variabel Direct Influences  Indirect Influences 
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Influences of Variabel Direct Influences  Indirect Influences 

X to Y 0.730 - 

X to Z 0.751 
(0.751)x(-0.005)= -0.003755 

(signifikan) Z to Y -0.005 

 

 Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh 

tidak langsung sebesar -0.003755  lebih kecil dari pengaruh langsung yaitu 0.730 

hal ini membuktikan bahwa status sosial tidak memberikan dampak atau 

mengintervening pengaruh antara perkembangan motorik kasar terhadap perilaku 

agresi. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dibentuk jalur pengaruh langsung 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Pengaruh langsung dan tidak langsung 

        : Pengaruh langsung 

       :     Pengaruh tidak langsung 

c) Koefisien Jalur Pengaruh Perkembangan Motorik Kasar 

Terhadap Perilaku Ketakutan dan kecemasan Secara Langsung 

Maupun Tidak Langsung Melalui Status Sosial 

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil pengujian pengaruh 

perkembangan motorik kasar terhadap perilaku ketakutan dan kecemasan secara 

langsung maupun tidak langsung melalui status sosial yang disajikan sebagai 

berikut: 

0.751 

Motorik Kasar 

(X) 

Perilaku Agresi 

(Y) 

0.730 

Status Sosial 

(Z) 

-0.005 

-0.00751 
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Table 5.33 Summary of Path Coefficients 

Variabel 

Bebas 
Variabel Terikat 

Coefficient 

of Beta 
P-Value 

t-

hitung 
r

 2
 Kesimpulan 

Motorik Kasar 
Perilaku Ketakutan 

dan kecemasan 
-8.756 0.000 -3.216 0.124 Significant 

Motorik Kasar Status Sosial 0.751 0.000 6.196 0.281 Significant 

Status Sosial 
Perilaku Ketakutan 

dan kecemasan 
-0.110 0.000 -3.710 0.146 Significant 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh negative motorik kasar terhadap perilaku ketakutan 

dan kecemasan sebesar -8.756, atau semakin baik motorik kasar anak 

maka perilaku prosososial semakin rendah. Dimana pengaruh tersebut 

besifat signifikan atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 

dan t-hitung (-3.216)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 0.124 atau pengaruh tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 12,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Terdapat pengaruh positif motorik kasar terhadap status sosial sebesar 

0.751, atau semakin baik motorik kasar anak maka status sosial 

semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut besifat signifikan atau 

konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-hitung (6.196)>t-

tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 

0.281 atau pengaruh tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,1% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

3. Terdapat pengaruh negative status sosial terhadap perilaku ketakutan 

dan kecemasan sebesar -0.110, atau semakin baik status sosial anak 

maka perilaku prosososial semakin rendah. Dimana pengaruh tersebut 

besifat signifikan atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 

dan t-hitung (-3.710)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 0.146 atau pengaruh tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 14,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Melalui gambaran analisis jalur dapat dijelaskan besarnya koefisien jalur 

pada setiap hubungan dua variabel, dimana hubungan itu memiliki pengaruh 
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langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh variabel bebas 

terhadap pengaruh variabel terikat secara langsung tanpa melalui variabel lain. 

Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

melalui variabel lain. Hasil perhitungan besarnya pengaruh langsung dan tidak 

langsung disajikan dalam tabel berikut ini:  

Tabel 5.34  Hasil Pengujian Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

Influences of Variabel Direct Influences  Indirect Influences 

X to Y -8.756 - 

X to Z 0.751 

(0.751)x(-0.110)= -0.08621 (signifikan) Z to Y -0.110 

 Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh 

tidak langsung sebesar -0.08621  lebih besar dari pengaruh langsung yaitu -8.756 

hal ini membuktikan bahwa status sosial mengurangi pengaruh negatif antara 

perkembangan motorik kasar terhadap perilaku ketakutan dan kecemasan. 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dibentuk jalur pengaruh langsung 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Pengaruh langsung dan tidak langsung 

        : Pengaruh langsung 

       :     Pengaruh tidak langsung 

Motorik Kasar 
(X) 

Perilaku Ketakutan 
dan kecemasan 

(Y) 

Status Sosial 
(Z) 

0.751 

-8.756 

-0.110 

-0.08621 
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d) Koefisien Jalur Pengaruh Perkembangan Motorik Kasar 

Terhadap Perilaku Asosial Secara Langsung Maupun Tidak 

Langsung Melalui Status Sosial 

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil pengujian pengaruh 

perkembangan motorik kasar terhadap perilaku Asosial secara langsung 

maupun tidak langsung melalui status sosial yang disajikan sebagai berikut: 

Table 5.35 Summary of Path Coefficients 

Variabel 

Bebas 
Variabel Terikat 

Coefficient 

of Beta 
P-Value 

t-

hitung 
r

 2
 Kesimpulan 

Motorik Kasar Perilaku Asosial 6.125 0.000 3.171 0.117 Significant 

Motorik Kasar Status Sosial 0.751 0.000 6.196 0.281 Significant 

Status Sosial Perilaku Asosial -0.183 0.000 -3.962 0.172 Significant 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh negative motorik kasar terhadap perilaku Asosial 

sebesar -6.125, atau semakin baik motorik kasar anak maka perilaku 

prosososial semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut besifat 

signifikan atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-

hitung (-3.171)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 0.117 atau pengaruh tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 11,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Terdapat pengaruh positif motorik kasar terhadap status sosial sebesar 

0.751, atau semakin baik motorik kasar anak maka status sosial 

semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut besifat signifikan atau 

konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-hitung (6.196)>t-

tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 

0.281 atau pengaruh tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,1% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

3. Terdapat pengaruh negative status sosial terhadap perilaku Asosial 

sebesar -0.183, atau semakin baik status sosial anak maka perilaku 

prosososial semakin rendah. Dimana pengaruh tersebut besifat 

signifikan atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-



95 

 

hitung (-3.962)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 0.172 atau pengaruh tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 17,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Melalui gambaran analisis jalur dapat dijelaskan besarnya koefisien jalur 

pada setiap hubungan dua variabel, dimana hubungan itu memiliki pengaruh 

langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh variabel bebas 

terhadap pengaruh variabel terikat secara langsung tanpa melalui variabel lain. 

Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

melalui variabel lain. Hasil perhitungan besarnya pengaruh langsung dan tidak 

langsung disajikan dalam tabel berikut ini:  

Tabel 5.36  Hasil Pengujian Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

Influences of Variabel Direct Influences  Indirect Influences 

X to Y -6.125 - 

X to Z 0.751 

(0.751)x(-0.183)= -0.1374 (signifikan) Z to Y -0.183 

 Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh 

tidak langsung sebesar -0.1374   lebih besar dari pengaruh langsung yaitu -6.125 

hal ini membuktikan bahwa status sosial mengurangi pengaruh negatif antara 

perkembangan motorik kasar terhadap perilaku Asosial. 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dibentuk jalur pengaruh langsung 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Pengaruh langsung dan tidak langsung 

Motorik Kasar 
(X) 

Perilaku Asosial 
(Y) 

Status Sosial 
(Z) 

0.751 

-6.125 

-0.183 

-0.1374 
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        : Pengaruh langsung 

       :     Pengaruh tidak langsung 

e) Koefisien Jalur Pengaruh Perkembangan Motorik Kasar 

Terhadap Penerimaan Teman Sebaya Secara Langsung Maupun 

Tidak Langsung Melalui Status Sosial 

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil pengujian pengaruh 

perkembangan motorik kasar terhadap Penerimaan Teman Sebaya secara 

langsung maupun tidak langsung melalui status sosial yang disajikan 

sebagai berikut: 

Table 5.37 Summary of Path Coefficients 

Variabel 

Bebas 
Variabel Terikat 

Coefficient 

of Beta 
P-Value 

t-

hitung 
r

 2
 Kesimpulan 

Motorik Kasar 
Penerimaan Teman 

Sebaya 
3.522 0.000 2.522 0.109 Significant 

Motorik Kasar Status Sosial 0.751 0.000 6.196 0.281 Significant 

Status Sosial 
Penerimaan Teman 

Sebaya 
0.191 0.000 2.634 0.192 Significant 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh positif motorik kasar terhadap Penerimaan Teman 

Sebaya sebesar 3.522, atau semakin baik motorik kasar anak maka 

perilaku prosososial semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut besifat 

signifikan atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-

hitung (2.522)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 0.109 atau pengaruh tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 10,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

2) Terdapat pengaruh positif motorik kasar terhadap status sosial sebesar 

0.751, atau semakin baik motorik kasar anak maka status sosial 

semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut besifat signifikan atau 

konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 dan t-hitung (6.196)>t-

tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 
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0.281 atau pengaruh tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,1% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

3) Terdapat pengaruh positif status sosial terhadap Penerimaan Teman 

Sebaya sebesar 0.191, atau semakin baik status sosial anak maka 

penerimaan teman sebaya semakin tinggi. Dimana pengaruh tersebut 

besifat signifikan atau konsisten karena nilai signifikansi < dari 0,05 

dan t-hitung (2.634)>t-tabel 1.660. sedangkan berdasarkan hasil uji r
2 

menunjukkan angka 0.192 atau pengaruh tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 19,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Melalui gambaran analisis jalur dapat dijelaskan besarnya koefisien jalur 

pada setiap hubungan dua variabel, dimana hubungan itu memiliki pengaruh 

langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh variabel bebas 

terhadap pengaruh variabel terikat secara langsung tanpa melalui variabel lain. 

Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

melalui variabel lain. Hasil perhitungan besarnya pengaruh langsung dan tidak 

langsung disajikan dalam tabel berikut ini:  

Tabel 5.38  Hasil Pengujian Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

Influences of Variabel Direct Influences  Indirect Influences 

X to Y 3.522 - 

X to Z 0.751 

(0.751)x(0.191)= 0.1434 (signifikan) Z to Y 0.191 

 Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh 

tidak langsung sebesar 0.1434   lebih kecil dari pengaruh langsung yaitu 3.522 hal 

ini membuktikan bahwa status sosial tidak memberikan dampak pengaruh antara 

perkembangan motorik kasar terhadap Penerimaan Teman Sebaya. 
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Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dibentuk jalur pengaruh langsung 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Pengaruh langsung dan tidak langsung 

        : Pengaruh langsung 

       :     Pengaruh tidak langsung 

E. PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Perkembangan Motorik Kasar Anak Terhadap  Perilaku 

Prososial Baik Langsung Maupun Melalui Status Sosial Orang Tua 

Baron & Byrne (2005) mengatakan bahwa perilaku prososial 

merupakan adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain 

tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang 

melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko 

bagi orang yang menolong. William (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2003) 

membatasi perilaku prososial sebagai perilaku yang memiliki intensi untuk 

mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima bantuan dari kurang baik 

menjadi lebih baik, dalam arti secara material maupun psikologis. Sears, 

Freedman, dan Peplau dalam Rufaida (2009) menjelaskan perilaku prososial 

meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk 

menolong orang lain, tanpa memperdulikan motif motif si penolong. 

Inti dari perilaku prososial berorientasi pada tindakan. Tindakan 

merupakan dasar dari adanya prilaku prososial dimana kematangan fisik 

Motorik Kasar 
(X) 

Perilaku Prososial 
(Y) 

Status Sosial 
(Z) 

0.751 

3.522 

0.191 

0.1434 
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motorik anak merupakan kunci dari tindakan tersebbut. Apabila kematangan 

fisik motorik anak telah terpenuhi dan berkembang maksimal maka dapat 

dipastikan periaku prososial dapat dilakukan dengan baik oleh anak 

(Morrison, 2000). Menurut Delameter & Michener dalam Rufaida (2009) 

perilaku prososial muncul atas inisiatifnya sendiri bukan karena paksaan atau 

tekanan dari luar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat  pengaruh negative dan 

signifikan perkembangan motorik kasar anak terhadap  perilaku prososial, hal 

ini membuktikan bahwa semakin baik atau tinggi perkembangan motorik 

kasar anak, maka anak cenderung bersifat tidak kooperatif atau memberontak. 

sedangkan hasil lainnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak 

langsung perkembangan motorik kasar anak terhadap  perilaku prososial 

melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel intervening, dimana kelas 

sosial yang tinggi yang dilihat dari status sosial, pendapatan dan pendidikan 

keluarga dapat mengurangi pengaruh negative motorik kasar anak terhadap  

perilaku prososial. 

Hasil tersebut menunjukkan dengan kemampuan motorik yang lebih 

anak data lebih mengeksplorasi tubuh dan kemampuan fisiknya sehingga lebih 

terampil selain itu anak yang memiliki tubuh atau fisik kuat lebih memiliki 

sifat dominan di bandingkan dengan teman yang lain. Hal tersebut 

memunculkan kecenderungan sikap untuk memberontak (Campone, 2012). 

Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Sigurdsson and Fombonne 

(2002) menjelaskan bahwa anak akan sukarela melakukan kegiatan menolong 

(helping) atau kesediaan memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang 

lain yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatannya 

manakala dia merasa mampu. Penelitian membuktikan dengan kemampuan 

fisik motorik yang baik akan mendorong memberikan kepercayaan diri anak 

melakukan aktifitas prososial. 

Selanjutnya Williams dan  Monsma (2007) menjelaskan bahwa dengan 

kemampuan fisik motorik yang bagus anak akan memiliki kelincahan dan 

tidak canggung dalam menjalani aktifitas bermain mereka. Kemampuan anak 

yang impresif tersebut menjadi modal anak dalam menjalani kegiatan 
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prososial khususnya dalam kerja sama  (cooperating), yaitu kesediaan untuk 

bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Cooperating 

biasanya saling menguntungkan, saling memberi, saling menolong dan 

menenangkan dalam kegiatan bermain maupun kegiatan pribadi lainnya. 

Sedangkan dengan adanya status sosial orang tua yang baik anak akan 

lebih terkontrol dan terbimbing baik dalam segi pendidikan, pergaulan 

maupun perilaku mereka sehingga dapat menekan perilaku pemberontak dari 

anak. Campone (2012) menjelaskan bahwa status sosial yang baik dapat 

mendukung anak untuk lebih berkembang dengan baik dibandingkan dengan 

mereka yang memiliki status sosial yang lebih rendah. 

2. Pengaruh perkembangan motorik kasar anak terhadap agresi Baik 

Langsung Maupun Melalui Status Sosial Orang Tua 

Agresi merupakan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai 

atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah 

laku tersebut (Baron, 2003). Berkowitz menjelaskan bahwa agresi sebagai 

segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik 

secara fisik maupun mental. Bagi Berkowitz perasaan negatif yang 

ditimbulkan oleh suatu tekanan dapat menghasilkan kecenderungan amarah 

dan perilaku agresi. 

Agresivitas, (Sarwono, 2005) dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang 

dapat merangsangnya, rangsangan atau pengaruh terhadap agresi itu dapat 

datang dari luar diri sendiri (yaitu kondisi lingkungan atau pengaruh 

kelompok) atau dari pelaku sendiri (pengaruh kondisi fisik dan kepribadian). 

Anak yang memiliki kondisi fisik khususnya fisik motorik kasar yang 

bagus dan sempurna dalam perkembangannya memberikan penyumbang bagi 

munculnya karakter agresi pada anak walaupun tidak terlalu dominan (Erwin,  

2003). Tingginya tingkat agresi yang dimiliki anak memang didominasi oleh 

faktor kepribadian, namun faktor fisik motorik menjadi sarana dalam 

mencapai tujuan tersebut, karena tanpa adanya fisik motorik yang baik 

seorang anak tidak akan memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk 

melakukan agresi karena akan berakibat pada pembalasan dari temannya. 

(Ladd, and Kochenderfer-Ladd, 2002). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat  pengaruh positif dan 

signifikan perkembangan motorik kasar anak terhadap  perilaku agresi, hal ini 

membuktikan bahwa semakin baik atau tinggi perkembangan motorik kasar 

anak maka anak cenderung bersifat agresi dan melakukan tindakan kekerasan 

pada anak yang lain karena memiliki fisik yang lebih baik. Terdapat pengaruh 

tidak langsung perkembangan motorik kasar anak terhadap  perilaku agresi 

melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel intervening, dimana kelas 

sosial yang tinggi yang dilihat dari status sosial, pendapatan dan pendidikan 

keluarga dapat mengurangi pengaruh negative motorik kasar anak terhadap  

perilaku agresi. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Asher, Tinsley and Hymel 

(2009) yang menyatakan bahwa anak memiliki sifat ingin tahu yang tinggi dan 

cenderung mencoba sesuatu yang baru. Namun sifat keingintahuan mereka 

tersebut masih berseberangan dengan ego masing-masing sehingga muncul 

sifat menang sendiri dan tidak mau tahu. Dengan didukung oleh fisik motorik 

yang tinggi maka mereka akan cenderung bersifat agresif dan bahkan akan 

melakukan kekerasan kepada temannya ketika dia menginginkan sesuatu. 

3. Pengaruh Perkembangan Motorik Kasar Anak Terhadap Asocial 

Baik Langsung Maupun Melalui Status Sosial Orang Tua 

Kegagalan dalam menguasai menguasai ketrampilan-ketrampilan 

motoriknya akan menyebabkan dia sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitarnya sehingga dapat menyebabkan rasa rendah diri, dikucilkan dari 

pergaulan, cenderung berperilaku yang kurang normatif (asosial ataupun anti 

sosial) Sadock and Sadock (2007).  

Asosial atau tidak memiliki rasa sosial merupakan suatu sikap yang 

tidak memiliki perasaan kerukunan dan terlalu memikirkan kepentingan diri 

sendiri. Tindakan asosial selalu disertai dengan keterasingan dari kelompok 

mereka atau masyarakat. Cirri-ciri tindakan tersebut adalah ketidakmampuan 

untuk simpati, untuk merasa dekat atau untuk membentuk hubungan dekat 

dengan orang lain. Asosial mengacu pada kurangnya motivasi yang kuat untuk 

terlibat dalam interaksi sosial atau preferensi untuk kegiatan soliter. 

(Schoemaker, and Kalverboer, 2004). 
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Hasil penelitian menunjukkan terdapat  pengaruh negative dan 

signifikan perkembangan motorik kasar anak terhadap  kecemasan dan 

ketakutan anak, hal ini membuktikan bahwa semakin baik atau tinggi 

perkembangan motorik kasar anak maka anak cenderung bersifat berani dan 

tidak gampang cemas. Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan 

motorik kasar anak terhadap  ketakutan dan kecemasan anak melalui kelas 

sosial orang tua sebagai variabel intervening, dimana kelas sosial yang tinggi 

yang dilihat dari status sosial, pendapatan dan pendidikan keluarga dapat 

mengurangi pengaruh negative motorik kasar anak terhadap ketakutan dan 

kecemsan anak. 

Tidak berkembangnya kemampuan fisik motorik dengan baik memicu 

kurangnya motivasi anak untuk terlibat dalam interaksi sosial atau preferensi 

untuk kegiatan soliter. Mereka akan merasa minder dan kurang percaya diri 

atas kemampuan yang dimilikinya dan takut jika disalahkan. Hal tersebut 

membuat anak menjadi lebih menarik diri dari komunitasnya. Asher, Tinsley 

and Hymel (2009). 

4. Mengetahui pengaruh perkembangan motorik kasar anak terhadap 

tingkat ketakutan dan kecemasan anak 

Ketakutan dan kecemasan merupakan respon emosional terhadap 

penilaian yang menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, takut, tidak 

tentram disertai berbagai keluhan fisik. Keadaan tersebut dapat terjadi dalam 

berbagai situasi kehidupan sosial anak. Perasaan ini disertai perasaaan ingin 

bergerak untuk lari menghindari hal yang dicemaskan (Stuart and Sundeen, 

2008). Kecemasan adalah gejala yang tidak spesifik dan aktivitas saraf otonom 

dalam berespon terhadap ketidakjelasan, ancaman tidak spesifik yang sering 

ditemukan dan sering kali merupakan suatu emosi yang normal (Carpenito, 

2000). 

Terdapat  pengaruh negative dan signifikan perkembangan motorik 

kasar anak terhadap  perilaku asocial anak, hal ini membuktikan bahwa 

semakin baik atau tinggi perkembangan motorik kasar anak maka anak 

cenderung bersifat asocial yang rendah. Terdapat pengaruh tidak langsung 
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perkembangan motorik kasar anak terhadap  sikap asosial melalui kelas sosial 

orang tua sebagai variabel intervening, dimana kelas sosial yang tinggi yang 

dilihat dari status sosial, pendapatan dan pendidikan keluarga dapat 

mengurangi pengaruh negative motorik kasar sikap asosial anak. 

Anak yang akan mengalami gangguan fisik akan lebih mudah 

mengalami kecemasan (Oswari, 2008). Individu yang memiliki kematangan 

fisik lebih sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, karena individu yang 

matur mempunyai daya adaptasi yang lebih besar terhadap lingkungan 

sehungga menghilangkan kecemasan (Hambly, 1995). 

5. Mengetahui pengaruh perkembangan motorik kasar anak terhadap 

tingkat penerimaan teman sebaya  

Proses pertemanan akan melibatkan berbagai dinamika interaksi yang 

terjadi, anak mulai memahami adanya persamaan dan perbedaan antara 

dirinya dan orang lain. Melalui interaksi sosial, anak akan belajar berbagi, 

bergantian, mengendalikan dan menyelesaikan konflik, serta menjaga dan 

mempertahankan hubungan (Rubin, Bukowski, & Parker, 2008).  

Dalam konteks berinteraksi dengan teman sebaya pula anak dapat 

mengalami kesempatan untuk menguji pertentangan ide dan penjelasan, untuk 

bernegosiasi dan mendiskusikan sudut pandang yang banyak, untuk 

memutuskan berkompromi atau menolak gagasan dari teman sebaya. 

Pertemanan akan mendorong anak untuk dapat bekerjasama, bermain, 

mencapai tujuan bersama dengan perasaan gembira. Pengalaman interaktif 

teman sebaya ini diyakini menghasilkan hasil perkembangan yang positif dan 

adaptif untuk anak, seperti kemampuan memahami pemikiran, emosi dan 

tujuan orang lain. (Piek, Smith, Rigoli and Gasson, 201). 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

perkembangan motorik kasar anak terhadap  penerimaan teman sebaya, hal ini 

membuktikan bahwa semakin baik atau tinggi perkembangan motorik kasar 

anak maka anak cenderung dapat diterima oleh teman lainnya. Selanjutnya 

tidak terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  penerimaan teman sebaya melalui kelas sosial orang tua sebagai 

variabel intervening, dimana kelas sosial yang tinggi yang dilihat dari status 
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sosial, pendapatan dan pendidikan keluarga tidak memberikan dampak apapun 

terhadap pengaruh perkembangan motorik kasar anak terhadap  penerimaan 

teman sebaya. 

 

Salah satu faktor pendorong penerimaan teman sebaya adalah faktor 

perkembangan anak. Perkembangan fisik motorik akan sangat mendukung 

anak dalam proses beradaptasi dengan temannya. Anak tidak akan sungkan 

untuk berinteraksi dan bermain dengan temannya. Hal ini membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh positif perkembangan fisik motorik anak terhadap 

penerimaan teman. (Williams, and Monsma, 2007) 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Terdapat  pengaruh negative dan signifikan perkembangan motorik kasar 

anak terhadap  perilaku prososial, hal ini membuktikan bahwa semakin 

baik atau tinggi perkembangan motorik kasar anak, maka anak cenderung 

bersifat tidak kooperatif atau memberontak. 

2. Terdapat  pengaruh positif dan signifikan perkembangan motorik kasar 

anak terhadap  perilaku agresi, hal ini membuktikan bahwa semakin baik 

atau tinggi perkembangan motorik kasar anak maka anak cenderung 

bersifat agresi dan melakukan tindakan kekerasan pada anak yang lain 

karena memiliki fisik yang lebih baik. 

3. Terdapat  pengaruh negative dan signifikan perkembangan motorik kasar 

anak terhadap  kecemasan dan ketakutan anak, hal ini membuktikan bahwa 

semakin baik atau tinggi perkembangan motorik kasar anak maka anak 

cenderung bersifat berani dan tidak gampang cemas. 

4. Terdapat  pengaruh negative dan signifikan perkembangan motorik kasar 

anak terhadap  perilaku asocial anak, hal ini membuktikan bahwa semakin 

baik atau tinggi perkembangan motorik kasar anak maka anak cenderung 

bersifat asocial yang rendah. 

5. Terdapat  pengaruh positif dan signifikan perkembangan motorik kasar 

anak terhadap  penerimaan teman sebaya, hal ini membuktikan bahwa 

semakin baik atau tinggi perkembangan motorik kasar anak maka anak 

cenderung dapat diterima oleh teman lainnya. 

6. Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  perilaku prososial melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel 

intervening, dimana kelas sosial yang tinggi yang dilihat dari status sosial, 

pendapatan dan pendidikan keluarga dapat mengurangi pengaruh negative 

motorik kasar anak terhadap  perilaku prososial. 

7. Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  perilaku agresi melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel 
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intervening, dimana kelas sosial yang tinggi yang dilihat dari status sosial, 

pendapatan dan pendidikan keluarga dapat mengurangi pengaruh negative 

motorik kasar anak terhadap  perilaku agresi. 

8. Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  ketakutan dan kecemasan anak melalui kelas sosial orang tua 

sebagai variabel intervening, dimana kelas sosial yang tinggi yang dilihat 

dari status sosial, pendapatan dan pendidikan keluarga dapat mengurangi 

pengaruh negative motorik kasar anak terhadap ketakutan dan kecemsan 

anak. 

9. Terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  sikap asosial melalui kelas sosial orang tua sebagai variabel 

intervening, dimana kelas sosial yang tinggi yang dilihat dari status sosial, 

pendapatan dan pendidikan keluarga dapat mengurangi pengaruh negative 

motorik kasar sikap asosial anak. 

10. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  penerimaan teman sebaya melalui kelas sosial orang tua sebagai 

variabel intervening, dimana kelas sosial yang tinggi yang dilihat dari 

status sosial, pendapatan dan pendidikan keluarga tidak memberikan 

dampak apapun terhadap pengaruh perkembangan motorik kasar anak 

terhadap  penerimaan teman sebaya. 

 

B. SARAN 

1. Kepada orang tua yang anaknya memiliki kecenderungan fisik motorik 

kasar yang lebih untuk mengarahkan kepada aktivitas yang positif. Karena 

dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fisik motorik yang tinggi 

memiliki perilaku prososial, agresi, dan penerimaan teman sebaya yang 

tinggi. 

2. Anak yang memiliki fisik motorik yang tinggi cenderung sering 

mengalami kecemasan dan takut, serta asocial. Sehingga harus sering 

dimotivasi. 
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3. Status sosial dapat mempengaruhi tingkat fisik motorik anak dan sikap 

prososial anak. 

4. Sebaiknya dilakukan penelitian kembali dengan subjek atau tempat yang 

berbeda, serta penelitian ini dapat memberikan peluang penelitian 

selanjutnya dengan melakukan pengembangan atau metode yang dapat 

mengatasi hambatin ini. 
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