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ABSTRAK 

 

Soraya, Sekti. Studi Eksperimen Penggunaan Media Diversity Doll Dan Media 

Gambar Sebagai Penanaman Sikap Toleransi Anak Usia 4-6 Tahun Di Raudhotul  

Athfal 02 Mangunsari Semarang,  Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. 

Lita Latiana, SH., M.H, Pembimbing II: Edi Waluyo, S.Pd, M.Pd.  

Keberagaman membuat kita harus belajar untuk hidup bersama dalam 

perbedaan. Penanaman toleransi tersebut dapat dimulai sejak usia dini. Namun 

kenyataan yang dijumpai masih minimnya pengembangan moral terutama toleransi 

yang disajikan secara menarik dalam pembelajaran menggunakan media. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah karakteristik media diversity 

doll, media gambar dan adakah perbedaan penggunaan  media diversity doll dan 

media gambar sebagai penanaman sikap toleransi anak usia dini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bahwa penggunaan media dalam  hal ini media diversity 

doll mempengaruhi perkembangan toleransi anak usia dini. 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode kuantitatif, 

dengan desain penelitian menggunakan Quasi eksperimen design jenis Nonequivalent 

Control Group Desig.  Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa- siswi 

Roudhotul Athfal 02 Mangunsari Semarang tahun ajaran 2012 yang berjumlah 105 

siswa. Sedangkan untuk sampelnya adalah TKB 2 kelas yang masing-masing kelas 

terdiri dari 16 peserta didik. 

Analisis data dalam penelitian adalah uji normalitas, uji kesamaan varian dan 

uji T test. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan hipotesis kerja (Ha) kelompok 

Eksperimen dan Kontrol Sebelum treatment ditolak, sedangkan Eksperimen dan 

Kontrol Setelah treatment diterima. Setelah treatment terdapat peningkatan 

kemampuan toleransi anak baik kelompok Eksperimen  maupun kelompok kontrol 

yaitu Kelompok kontrol dengan kriteria  tinggi 31,25% menjadi 75,00%. Sedangkan 

untuk kelompok Eksperimen sangat tinggi dari 0,00% menjadi 56,25%. Kriteria 

tinggi dari 31,25% menjadi 37,50%. Hasil akhir perhitungna T test menunjukan ada 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan kelompok 

eksperimen dinyatakan lebih baik daripada kelompok kontrol. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan untuk mengaplikasikan 

penggunaan media diversity doll setelah penelitian ini untuk penanaman sikap 

toleransi. Membatasi penggunaan lembar kerja yang membuat keterbatasan 

perkembangan anak.  

 

 

Kata kunci: Sikap toleransi, media diversity doll, media gambar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satunya adalah faktor Sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa 

tersebut. Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas diperlukan suatu sistem yang 

berkualitas pula. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan mutu dibidang 

pendidikan sangatlah penting untuk dilakukan, bukan hanya sebagai penunjang 

perkembangan bangsa namun juga sebagai sarana bagi perkembangan manusia 

khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. 

Salah satu cara yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda adalah 

melalui pendidikan disekolah. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara 

peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan dalam lingkungan tertentu. 

Interaksi ini disebut interaksi peserta didik dan pendidik yang saling mempengaruhi.  

Pentingnya pendidikan anak usia dini telah menjadi perhatian dunia 

internasional. Dalam pertemuan forum pendidikan dunia tahun 2000 di Dakar 

sinegal menghasilkan 6 kesepakatan sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua 

dan salah satu butirnya adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan 

dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan 

kurang beruntung (Anwar, dkk. 2000: 96). 
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Perkembangan yang diperoleh pada usia dini sangat mempengaruhi 

perkembangan anak pada tahap selanjudnya dan meningkatkan produktifitas kerja 

dimasa dewasa. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang pendidikan pasal 1 angka 

14 mengatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada 

anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Perlu 

dipahami bahwa anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk kecil, ia memiliki 

potensi, tetapi potensi tersebut hanya dapat berkembang manakala diberi 

rangsangan, bimbingan, bantuan, dan perlakuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan 

dan perkembangannya. Pelaksanaan pembelajaran pada prasekolah (Taman Kanak 

Kanak) perlu dikembangkan ke arah pembelajaran sesuai dunianya, yaitu yang 

memberikan kesempatan kepada siswa. Freud (Papalia 2008) menyatakan bahwa 

kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini akan membentuk pribadi 

yang bermasalah di masa dewasanya kelak. 

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran pada anak usia dini, 

pemahaman terhadap keunikan dan tingkat pertumbuhan  serta perkembangan pada 

diri setiap anak merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh para 

pendidik (Semiawan: 2008: iii). Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan 

pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia 

tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman 

nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa dan sosial emosional. 
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Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa 

tingkat yang dicapai pada suatu tahap diharapkan baik secara kualitatif maupun 

secara kuantitatif pada tahap selanjudnya (Depdiknas, 2009 :1-2). 

Pendidikan karakter sebenarnya bukan cara instan untuk melakukan 

perbaikan, melainkan menyediakan penyelesaian jangka panjang bagi kehidupan 

yang lebih bermoral dan beretika, yang tumbuh dari kepedulian seluruh komponen 

bangsa untuk menyelamatkan peradaban masyarakat. Pendidikan karakter tidak 

hanya memperkuat akal, melainkan memelihara hati, sehingga bangsa ini memiliki 

pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang mulia atau luhur sesuai dengan nilai-

nilai universal, karena karakter yang baik tidak terbentuk secara otomatis, melainkan 

bertahap, perlahan-lahan, melalui pembiasaan dan keteladanan (Puspita, 2010). 

Indonesia adalah salah satu negara yang mewarisi kekayaan keberagaman, 

dimana terdapat bermacam-macam kebhinekaan didalamnya. Proses belajar untuk 

hidup bersama kebinekaan belum selesai dan akan terus berlangsunng. Krisis-krisis 

besar yang dihadapi bangsa Indonesia bahkan mengancam integritas bangsa menjadi 

pekerjaan rumah yang panjang bagi generasi penerus bangsa. Menurut Mardi 

hartanto tahun 1997 hal utama yang diperlukan suatu bangsa untuk kesejahteraan 

rakyatnya adalah modal maya, yang mencakup modal intelektual, modal sosisal, 

modal kredibilitas, dan semangat yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Adapun 

modal sosial tercermin dalam kemampuan sebuah masyarakat untuk bekerjasama 

secara kreatif, memanfaatkan keanekaragaman sebagai suatu kekuatan, kemampuan 

memecahkan perbedaan atau konflik secara damai, dan luasnya jejaring secara 
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bersama. Menumbuhkan rasa kebangsaan sangat penting ditumbuhkan agar 

masyarakat kita tidak menghabiskan waktunya untuk membuat dan menyelesaikan 

konflik diantara ditengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia (Gede, 2007: 3). 

Pendidikan toleransi dapat dimulai dari pendididkan paling awal dan mendasar yaitu 

pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam deklarasi prinsip-prinsip toleransi sesama 

komponen bangsa.  

Sikap toleransi diperlukan dalam kehidupan UNESCO (1995)  dinyatakan, 

toleransi adalah penghargaan, penerimaan dan penghormatan terhadap keberbagaian 

cara-cara kemanusiaan, bentuk-bentuk ekspresi dan kebudayaan”. Sedangkan dalam 

kamus Inggris, toleransi (tolerance) bermakna to endure without protest (menahan 

perasaan tanpa protes). Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan 

dari perkembangan anak sebagai sesuatu yang tidak terpisah dari aktivitas sosial dan 

budaya ( Rowe and Wertsch: 2004). Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial 

anak dengan orang dewasa yang lebih terampil serta teman sebaya adalah penting 

dalam mengingat perkembangan kognitif. Apabila seorang anak senantiasa 

mendapatkan dukungan positif dan contoh baik dalam mengembangkan toleransi, 

maka akan mengembangkan pikiran positif atau yang bersifat konstruktif, sehingga 

jalur ini akan semakin tebal dan terbentuk secara otomatis dalam alam bawah sadar, 

demikian pula sebaliknya.  

Pendidikan yang pertama bagi anak adalah pendidikan anak usia dini yang 

didalamnya terdapat taman kanak-kanak atau Raudhotul Athfal. Anak-anak yang 

berada dalam Taman kanak- kanak atau Raudhotul Athfal adalah dalam rentang usia 
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tiga sampai enam tahun. Apabila digolongkan dalam tahap-tahap perkembangan 

kognisi dari piaget, maka anak yang berada pada taman kanak-kanak atau Raudhotul 

Athfal berada pada fase praoperasional. 

Penggunaan media pembelajaran dibutuhkan untuk menunjang 

pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya merupakan proses yang 

sistematis dan terdiri dari berbagai komponen, seperti bahan kegiatan, prosedur 

dikdaktik (penggunaan metode), pengelompokan anak didik dan media pengajaran 

yang berupa sarana atau alat peraga yang digunakan. 

Oleh sebab itu TK tanpa adanya sarana yang memadahi tidak dapat 

berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang baik, karena kegiatan belajar mengajar 

di taman kanak-kanak dilakukan melaui prinsip belajar sambil bermain. Untuk aktif 

dan kreatif, dengan menerapkan konsep belajar sambil bermain. Bermain merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan, karena pada dasarnya 

manusia adalah homo ludens yaitu makhluk yang suka bermain. Guru secara 

signifikan berperan dalam pembentukan karakter siswa, karena tema yang dibangun 

guru dalam proses pembelajaran akan memberikan warna dalam kehidupan anak.  

Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan 

efensiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Hujar AH. Sanaky dalam media 

pembelajaran menggolongkan media berdasarkan panca indera yaitu media audio 

(dengar), media visual (melihat) dan media audiovisual (dengar-melihat). Media 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah media Diversity doll dan media gambar. 
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Diversity Doll adalah boneka sebagai media pembelajaran yang terbuat dari 

kain flannel dan berbentuk bermacam-macam bentuk sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam pembelajaran Diversity Doll ini menggunakan metode bercerita serta bermain 

sambil belajar agar proses pembelajaran menarik dan menghasilkan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan.  

Media gambar merupakan media yang paling umum digunakan orang, 

karena media ini mudah dimengerti , dapat dinikmati dan dijumpai di dimana-mana, 

serta banyak memberikan penjelasan bila dibandingkan dengan verbal. Penyajian 

materi pelajaran dengan media gambar merupakan daya tarik tersendiri bagi 

pembelajar. Maka penggunaan media gambar harus disesuaikan dengan kebutuhan 

(Sanaky, 2009: 72) 

Keutamaan menggunakan Diversity doll sebagai media pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Dapat menunjukan objek secara langsung. 

2. Penyajian secara konkret dan verbalisme. 

3. Dapat menunjukan alur secara jelas. 

4. Mengatasi keterbatasan waktu, tempat dan biaya. 

Kelemahan menggunakan media diversity doll adalah belum semua guru 

dapat membuat dan menggunakan media diversity doll.  

Kelebihan menggunakan media gambar adalah sebagai berikut: 

1. Sifatnya konkret, lebih realis menunjukan pada pokok permasalahan bila 

dibandingkan dengan verbal semata. 
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2. Gambar dapat mengatasi ruang dan waktu, artinya tidak semua benda, objek, 

peristiwa dapat dibawa kekelas, dan pembelajaran tidak dapat dibawa keobjek 

tertentu. 

3. Gambar dapat mengatasi keterbatasan panca indera, memperjelas suatu sajian.  

4. Masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia apa saja (Sanaky, 2009: 72). 

Menurut Badrun zaman, dkk dalam media pembelajaran anak usia dini 

Keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan media gambar diam ini, 

diantaranya 

1 Media ini dapat menerjemahkan ide atau gagasan yang sifatnya abstrak menjadi  

   lebih konkrit 

2 Banyak tersedia dalam buku-buku, majalah, surat kabar, kalender 

3 Mudah menggunakannya dan tidak memerlukan peralatan lain 

4 Tidak mahal, bahkan mungkin tanpa mengeluarkan biaya untuk pengadaannya  

5 Dapat digunakan pada setiap tahap kegiatan pendidikan dan semua tema 

Kelebihan lain menggunakan media gambar antara lain adalah: 

1. Bentuknya sederhana, ekonomi 

2. Bahan mudah diperoleh 

3. Dapat menyampaikan rangkuman 

4. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu 

5. Tanpa memerlukan perlengkapan yang khusus dan mudah penempatanya 

6. Dapat membandingkan suatu perubahan (Daryanto, 2011: 18) 
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    Kelemahan media gambar adalah sebagai berikut: 

1. Lebih menekankan persepsi indera mata 

2. Benda terlalu komplek, kurang efektif, dan 

3. Ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar (Sanaky, 2009: 73). 

Kelemahan yang lain dalam penggunaan media gambar adalah tidak dapat 

menjangkau kelompok besar, hanya menekankan persepsi indra penglihatan, tidak 

menampilkan unsur audio dan motion ( Daryanto, 2011: 18). 

Menurut  Rubin, dkk anak-anak usia empat tahun mulai membedakan antara 

anak-anak yang mereka suka untuk bermain bersama dan anak-anak yang tidak 

mereka sukai. Meskipun kebanyakan persahabatan pada usia ini dikendalikan oleh 

pilihan dan kedekatan orang tua, anak-anak akan mulai mengajukan permintaan dan 

jelas sekali bermain sendiri lebih baik daripada mereka bermain dengan anak lain. 

Anak usia lima tahun sangat sosial dan sering lebih suka ditemani anak-anak 

daripada ditemani oleh orang dewasa. Pada usia ini anak-anak juga 

menggungkapkan pilihan atas anak- anak yang mereka suka untuk dipilih sebagai 

teman. Hubungan sosial bisa memengaruhi koqnitif dan sosial emosional anak-anak. 

Anak yang ditolak secara sosial akan menjadi anak-anak yang tidak bahagia 

disekolah. Menolong anak-anak supaya rukun satu sama lain akan memajukan sikap 

positif diruang kelas dan menanamkan cinta belajar dalam diri anak-anak (Carol, 

dkk. 2008: 85-86). 

Kenyataan yang ada dilapangan di Raudhotul Athfal 02 Mangunsari 

Semarang penanaman toleransi dilakukan dengan media lembar kerja yang harus 
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dikerjakan oleh peserta didik. Kurikulum yang digunakan di Raudhotul Athfal 

berasal dari DEPAG, dan untuk pengembangan pendidikan karakter belum 

dimasukan dalam kurikulum sehingga pembelajaran tentang pendidikan karakter 

terutama toleransi belum begitu diperhatikan. Dari hasil observasi peneliti 

dilapangan terdapat kejadian dimana toleransi peserta didik belum berkembang 

secara maksimal. Beberapa peserta didik saat bermain tidak mau berbagi mainan, 

ketika makan ada beberapa anak yang tidak mau berbagi makanan atau minuman, 

memukul temannya, menertawaan teman ketika ada hal yang berbeda dengan 

dirinya, tidak mau antri, berebut alat tulis dan lain sebagainya. 

Keterbatasan media di Raudhotul Athfal 02 Mangunsari Semarang juga 

mempengaruhi terhadap minat anak untuk mempelajari hal baru. Metode 

berceritapun jarang digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sehari-

hari cenderung mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, motorik tanpa 

diimbangi dengan pengembangan sosial emosional. Penanaman toleransi hanya 

diberikan ketika hal atau contoh konkret itu muncul. Misalnya terjadi perbedaan 

dikelas yang menimbulkan konflik baru guru menjelaskan tentang toleransi atau 

sikap menghargai terhadap perbedaan. 

Alasan inilah yang mendorong penulis memilih judul Studi eksperimen 

penggunaan media diversity doll dan media gambar sebagai penanaman  toleransi 

anak usia 4-6 tahun di Raudhotul Athfal 02 Mangunsari Semarang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik media diversity doll untuk pembelajaran toleransi pada 

anak usia dini? 

2. Bagaimana karakteristik media gambar untuk pembelajaran  toleransi pada anak 

usia dini? 

3. Adakah perbedaan peningkatan hasil dalam penggunaan media diversity doll dan 

media gambar terhadap toleransi anak di Roudhotul Athfal 02 Mangunsari 

Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana karteristik media Diversity doll untuk pembelajaran  

toleransi pada anak usia dini? 

2. Mengetahui bagaimana karakteristik media gambar untuk pembelajaran  toleransi 

pada anak usia dini? 

3. Mengetahui  Adakah perbedaan peningkatan  dalam penggunaan media diversity 

doll dan media gambar terhadap toleransi anak di Roudhotul Athfal 02 

Mangunsari Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah manfaat teortis yang berupa pengetahuan baru 

serta manfaat praktis yang berupa jawaban perumusan masalah. Adapun rincian 

manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan penambahan ilmu pengetahuan baru dalam dunia pendidikan 

dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam mengkaji aspek-aspek yang 

terkait dengan penelitian tentang Studi Eksperimen Penggunaan Media Diversity 

doll dan Media gambar sebagai Penanaman Toleransi anak usia 4-6 tahun. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru RA Mangunsari 02 penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru 

tentang penggunaan media diversity doll dan media gambar sebagai penanaman 

sikap toleransi. 

2. Bagi dinas pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

tentang pendidikan yang sesuai dengan rentang perkembangan anak usia dini. 

3. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk kontribusi 

dan upaya untuk memacu guru atau pendidik terutama dalam memanfaatkan 

media diversity doll dan media gambar sebagai penanaman sikap toleransi anak 

usia 4-6 tahun. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hakikat Media 

2.1.1  Pengertian Media 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu 

lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan 

para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, 

maupun sosial anak agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan mahluk sosial. 

Dalam mencapai tujuan tersebut siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar yang 

diatur guru melalui proses pembelajaran. 

Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup tujuan pembelajaran, 

bahan pembelajaran, metodologi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Secara 

khusus terkait metodologi pembelajaran, aspek ini terkait dengan dua hal yang saling 

menonjol yaitu metode dan media pembelajaran. Media memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Media dalam 

proses pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran 

yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media dalam pembelajaran 

sampai pada kesimpulan, bahwa proses dan hasil belajar pada siswa menunjukkan 
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perbedaan yang signifikan antara pembelajaran tanpa media dengan pembelajaran 

menggunakan media. Oleh karena itu penggunaan media pembelajaran sangat 

dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran (Zaman, dkk.  2001: 2).  

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

"medium" yang secara harfiah berarti "perantara" yaitu perantara sumber pesan 

(asource) dengan penerima pesan (a receiver). Banyak batasan yang diberikan orang 

tentang media. Berikut ini pendapat para ahli dan organisasi profesi tentang 

pengertian media Association of Education and Communication Technology (AECT, 

1977) mengatakan segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan / informasi. Media juga dapat diartikan sebagai berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar (Gagne, 

1970). Sedangkan menurut Briggs, 1970 media adalah  Segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film 

bingkai adalah contoh-contohnya. Sadiman A.S, 1993 mengatakan media adalah 

Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  

 

2.1.2  Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan 

efensiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Dalam pengertian yang lebih luas 
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media pengajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam 

proses pembelajaran dalam kelas. 

Subtansi dari media pembelajaran adalah bentuk saluran yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran kepada penerima pesan 

atau pembelajar, berbagai jenis komponen dalam lingkungan pembelajar untuk 

belajar, bentuk alat fisik yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan serta 

merangsang pembelajaran untuk belajar, dan bentuk-bentuk komunikasi yang dapat 

merangsang pembelajar untuk belajar, baik cetak maupun audio, visual dan audio-

visual (Sanaky,  2009: 3) 

 

2.1.3 Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Kegiatan interaksi antara 

siswa dan lingkungan, fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan 

media dan adanya hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. 

 Fungsi media dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang ada pada masa lampau. 

b. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar diamati, karena jarak jauh, berbahaya 

atau dilarang. 

c. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda yang sukar diamati secara 

langsung karena ukuranya yang tidak memungkinkan 
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d. Mendengar suara yang ditangkap telinga secara langsung 

e. Mengamati binatang – binatang secara langsung karena sukar ditangkap 

f. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati 

g. Mengamati benda- benda yang mudah rusak atau sukar diamati 

h. Dapat melihat secara cepat proses yang terjadi secara lambat 

i. Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang cepat 

j. Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara langsung. 

k. Melihat bagian- bagian yang tersembunyi dari alat. 

l. Melihat ringkasan dari suatu ranngkaian pengamatan yang panjang atau lama. 

m. Dapat menjangkau audien yang besar dan mengamati objek yang serempak. 

n. Dapat belajar sesuai dengan minat, kemampuan dan temponya masing-masing  

    ( Daryanto, 2010: 9-10). 

Media pembelajaran juga berfungsi untuk merancang pembelajaran dengan: 

1. Menghadirkan objek yang sebenarnya dan objek yang langka 

2. Membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya 

3. Membuat konsep abstrak kekonsep konkret 

4. Mengatasi hambatan waktu, jumlah dan jarak 

5. Menyajikan ulang informasi secara konsisten dan 

6. Memberi suasana belajar yang tidak tertekan, santai, dan menarik sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran 

Menurut Livie dan lentz (1982: 6-7) mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran khususnya media visual yaitu: 
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a) Fungsi atensi berarti media visual merupakan inti, menarik dan mengarahkan 

pembelajar untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna 

visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

b)  Fungsi afektif maksudnya, media visual dapat dilihat dari tingkat  kenikmatan 

pembelajar ketika membaca teks bergambar.  

c)  Fungsi kognitif bermakna media visual mengungkapkan bahwa lambang visual 

memperlancar pencapaian untuk memahami dan mendengar informasi atau pesan 

yang terkandung dalam gambar. 

d) Fungsi kompersatoris artinya media visual memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu pembelajar yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali (Sanaky: 

2009: 6-7). 

 

2.1.4  Jenis dan Karakter Media Pembelajaran 

Pembagian jenis dan karakteristiknya adalah sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran, dilihat dari sisi aspek bentuk fisik, dengan membagi jenis 

dan karakternya sebagai berikut: 

1) Media elektronik, seperti televisi, film, radio, slide, video, VCD, DVD, 

LCD, computer, internet dan lain sebagainya. 

2) Media non-elektronik seperti buku, handout, modul, diklat, media grafis, 

dan alat peraga. 
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b. Dilihat dari panca indera terbagi menjadi tiga yaitu: 

1) Media visual (lihat) adalah media yang hanya dapat dilihat. Jenis media visual ini 

nampaknya yang paling sering digunakan oleh guru pada lembaga pendidikan 

anak usia dini untuk membantu menyampaikan isi dari tema pendidikan yang 

sedang dipelajari. Media visual terdiri atas media yang dapat diproyeksikan 

(projected visual) dan media yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected 

visual). 

2) Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya 

dapat di dengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Contoh media audio yaitu program 

kaset suara dan program radio. Penggunaan media audio dalam kegiatan 

pendidikan untuk anak usia dini pada umumnya untuk melatih keterampilan yang 

berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Dari sifatnya 

yang auditif, media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara 

memanfaatkan media lainnya.  

Terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan apabila anda akan  

menggunakan media audio untuk anak usia dini yaitu: 

a) Media ini hanya akan mampu melayani secara baik mereka yang sudah memiliki 

kemampuan dalam berpikir abstrak. Sedangkan kita mengetahui bahwa anak usia 

dini masih berpikir  konkrit, oleh karena itu penggunaan media audio bagi anak 

usia dini perlu dilakukan berbagai modifikasi disesuaikan dengan kemampuan 

anak. 
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b) Media ini memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi dibanding media 

lainnya, oleh karena itu jika akan menggunakan media audio untuk anak usia dini 

dibutuhkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan kemampuan anak. 

c) Karena sifatnya yang auditif, jika Anda ingin memperoleh hasil belajar yang 

dicapai anak lebih optimal, diperlukan juga pengalaman-pengalaman secara 

visual (Sanaky:  2009: 40-42). 

3) Media audio visual 

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi dari media audio 

dan media visual atau biasa disebut media pandang-dengar. Dengan menggunakan 

media audio-visual ini maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap 

dan optimal. Selain itu media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan 

peran dan tugas guru. Dalam hal ini guru tidak selalu berperan sebagai penyampai 

materi, karena penyajian materi bisa diganti oleh media. Peran guru bisa beralih 

menjadi fasilitator belajar yaitu memberikan kemudahan bagi anak untuk belajar. 

Contoh dari media audio visual ini di antaranya program televisi/video 

pendidikan/instruksional, program slide suara, dsb (Zaman, dkk. 2010: 7). 

Dalam penelitian ini menggunakan media diversity doll. Media tersebut 

termasuk dalam jenis media tiga dimensi. Media tiga dimensi yang sering digunakan 

dalam pembelajaran adalah boneka atau model. Model adalah benda tiruan tiga 

dimensional dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, 

terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu ruwet untuk dibawa kedalam kelas dan 

dipelajari pembelajar dalam wujud aslinya. Boneka merupakan jenis model yang 
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dipergunakan untuk memperlihatkan permainan (Sanaky, 2009: 113). 

 

2.1.5  Memilih Media Pembelajaran 

Pertimbangan memilih media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran menjadi pertimbangan utama, karena media yang dipilih harus sesuai 

dengan tujuan pengajaran, bahan pelajaran, metode mengajar, tersedia alat yang 

dibutuhkan, pribadi pengajar, minat dan kemampuan pembelajar, situasi pengajaran 

yang sedang berlangsung (Sanaky, 2009: 5-6).  

Pemilihan media pembelajaran bukanlah hal yang sederhana meskipun tidak     

perlu dipandang rumit.  Oleh sebab itu dibutuhkan wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam melakukannya dengan tepat, sehingga keputusan yang 

diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pada dasarnya pertimbangan untuk 

memilih suatu media sangatlah sederhana yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau 

mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Mc. Connel (dalam Sadiman, 1993) 

mengatakan bila media itu sesuai pakailah, “If Medium Fits, Use It!”.  

Pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran tersebut diantaranya 

adalah : 

1. Media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan 

pemakai (anak usia dini) yang dilayani serta mendukung tujuan pembelajaran. 

2.  Media pembelajaran yang dipilih perlu didasarkan atas azas manfaat, untuk apa 

dan mengapa media pembelajaran tersebut dipilih. 
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3. Pemilihan media pembelajaran hendaknya berposisi ganda baik berada pada sudut 

pandang pemakai (guru dan anak) maupun dari kepentingan lembaga. Dengan 

demikian kepentingan kedua belah pihak akan terpelihara dan tidak ada yang 

dirugikan manakala kepentingan masing-masing ada yang kurang selaras. 

4. Pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada kajian edukatif dengan 

memperhatikan kurikulum yang berlaku, cakupan bidang pengembangan yang 

dikembangkan, karakteristik peserta didik serta aspek-aspek lainnya yang 

berkaitan dengan pengembangan pendidikan dalam arti luas. 

5.  Media pembelajaran yang dipilih hendaknya memenuhi persyaratan kualitas yang 

telah ditentukan antara lain relevansi dengan tujuan, persyaratan fisik, kuat dan 

tahan lama, sesuai dengan dunia anak, sederhana, atraktif dan berwarna, terkait 

dengan aktivitas bermain anak serta kelengkapan yang lainnya (Zaman, dkk. 2010: 

14). 

Memilih media untuk kepentingan pengajaran juga harus memperhatikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a Ketepatan dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas dasar 

tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

b Dukungan terhadap isi bahan, artinya bahan pelajaran yang berisi fakta, prinsip, 

konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah 

dipahami siswa. 

c Kemudahan memperoleh media, kemudahan mudah diperoleh, setidak-tidaknya 

mudah dibuat oleh guru waktu mengajar. 
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d Ketrampilan guru dalam mempergunakanya. 

e Tersedia waktu untuk menggunakanya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat 

bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

f Sesuai dengan taraf siswa berfikir, sehingga makna yang terkandung didalamnya 

dapat dipahami oleh siswa (Sujana, 2010: 4-5) . 

Pemilihan media pembelajaran hendaknya memperhatikan pula 

keseimbangan koleksi (well rounded collection) termasuk media pembelajaran pokok 

dan bahan penunjang sesuai dengan kurikulum baik untuk kegiatan pembelajaran 

maupun media pembelajaran penunjang untuk pembinaan bakat, minat dan 

keterampilan yang terkait. 

Untuk memudahkan memilih media pembelajaran yang baik perlu kiranya 

menyertakan alat bantu penelusuran informasi seperti katalog, kajian buku, review 

atau bekerjasama dengan sesama komponen fungsional seperti guru-guru atau kepada 

pimpinan lembaga PAUD dalam forum KKG (kelompok kerja guru), misalnya para 

guru dari berbagai lembaga PAUD dimungkinkan untuk saling tukar informasi 

mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan proses belajar 

mengajar (PBM) dan tentang kondisi keberadaan media pembelajara yang diperlukan. 

Syarat utama pemilihan media yang sesuai dengan kebutuhan anak adalah 

sebagai berikut: 

1) Aman 

APE harus aman artinya bahan maupun bentuknya tidak berbahaya bagi   anak, 

misalnya bahan cat tidak beracun (non troxic), tidak lancip, tidak tajam. 
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2) Mengembangkan kemampuan anak 

APE harus mengembangkan kemampuan anak yaitu meliputi 8 jenis kecerdasan: 

kecerdasan logika matematika, spasial, kinestetik, musik, naturalistik, 

intrapersonal, linguistik, dan spiritual. 

3) Sesuai bentuk dan ukuran 

Bentuk dan ukuran  APE yang digunakan untuk anak harus sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yaitu tidak terlalu besar atau  

tinggi, atau tidak terlalu kecil sesuai dengan kebutuhan anak. 

4) Menarik 

APE sebaiknya didesain sedemikian rupa sehingga anak tertarik untuk mengambil, 

kemudian memakainya. 

5) Tidak bertentangan dengan nilai sosial dan agama 

Mendidik anak tidak semata-mata mengembangkan kemampuan anak saja, tetapi 

juga membentuk anak yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki 

jiwa sosial yang tinggi ( Depdiknas, 2009: 14). 

 Mengingat pemilihan media ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari pengembangan pembelajaran secara umum, maka selain berbicara kriteria 

pemilihan harus dipahami pula tentang alur proses pemilihan media pembelajaran.  
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2.2  Media Diversity doll dan Media Gambar 

2.2.1  Media Diversity Doll 

Media Diversity doll adalah macam-macam boneka dari kain flannel yang 

beranekaragam bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan dalam pembelajaran. Diversity 

doll adalah masuk dalam media macam-macam boneka. Menurut Daryanto boneka 

adalah benda tiruan dari bentuk manusia dan atau hewan. Penggunaan media 

Diversity doll adalah bersamaan dengan cerita biasanya yang mengandung nilai 

moral yang akan disampaikan kepada anak didik.   

Penggunaan boneka dalam pendidikan telah populer sejak tahun 1940 di 

Amerika. Macam-macam boneka dibedakan atas : boneka jari (dimainkan dengan 

jari), boneka tongkat seperti wayang-wayangan, boneka tali sering disebut marionette 

(cara menggerakan menggunakan tali yang menghubungkan kepala, tangan dan kaki); 

boneka bayang-bayang (showdown puppet) dimainkan dengan mempertontonkan 

gerak bayang-bayanganya. Agar penggunaanya dapat efisien maka harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: merumuskan tujuan pengajaran secara jelas, 

didahului dengan membuat naskahnya, lebih banyak mementingkan gerak dari pada 

verbal, dimainkan sekitar 10-15 menit, diselingi dengan nyanyian, cerita disesuaikan 

dengan usia anak, diikuti Tanya jawab dan siswa diberi kesempatan untuk 

memainkan (Daryanto, 2010: 31).  

Media diversity doll termasuk dalam media tiga dimensi. Boneka atau 

model adalah benda tiga dimensional dari berbagai obyek nyata yang terlalu besar, 

terlalu jauh, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu ruwet untuk 



 

 

24 

dibawa kedalam kelas dan dipelajari si pembelajar dalam bentuk aslinya. Macam-

macam benda tiga dimensi antara lain: 

a. Benda asli 

Benda asli merupakan alat yang paling efektif untuk mengikutsertakan 

berbagai indera dalam proses belajar. Hal ini disebabkan benda asli mempunyai 

ukuran besar dan kecil, berat warna dan ada kalanya disertai dengan suara dan bunyi, 

sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi pembelajar 

b. Benda model  

Benda model dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibuat dengan ukuran 

tiga dimensi, sehingga menyerupai benda aslinya untuk menjelaskan hal-hal yang 

mungkin diperoleh dari benda sebenarnya. Benda asli kemudian dibentuk besar 

seperti aslinya atau sangat kecil. Penggunaan benda-benda pengganti atau benda  

tiruan, berfungsi untuk menggantikan benda yang sebenarnya. Penggunaan benda-

benda tiruan perlu dilakukan pengajar, dengan pertimbangan: 

1)  Mungkin benda itu sulit untuk didapatkan 

2) Benda tersebut terlalu jauh tempatnya 

3) Benda tersebut terlalu besar dan terlalu kecil dan 

4) Mungkin benda itu adalah benda yang dilindungi oleh cagar alam. 

Media model termasuk media tiga dimensi yang memiliki keunggulan 

dibanding dengan media gambar yang hanya dua dimensi. Oleh karena itu, model 

sangat membantu untuk mewujudkan realitas yang tidak saja dapat dilihat, tetapi juga 

dapat diraba. Untuk itu, model dapat dibuat sendiri oleh pembelajar atas bimbingan 
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pengajar atau dapat dibuat oleh pengajar sendiri. Model atau benda tiruan terbagi 

menjadi tiga jenis yaitu: 

a) Solid model model ini terutama hanya menunjukan model luar,  

b) Cross section model, model ini hanya menampakan struktur bagian dalam saja, 

dan 

c) Working model, bahwa model ini hanya mendemonstrasikan fungsi atau proses-

proses saja.  

Menggunakan model atau tiruan dalam kelas, hendaknya sesuai dengan 

program mengajar yaitu tujuan, materi, metode, dan kondisi pembelajar. Untuk 

menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif, maka harus memperhatikan 

benda-benda sebagai berikut: 

1. Bentuk dan besarnya model perlu diperhatikan agar dapat dilihat pada 

pembelajar dalam kelas. 

2. Jangan terlalu banyak memberikan penjelasan, sebab para pembelajar biasanya 

mengkonsentrasikan perhatianya kepada model bukan kepada penjelasan. 

3. Gunakan model untuk maksud tertentu dalam pengajaran, bukan bertujuan 

untuk mengisi waktu pengajar dan mengurangi peranan pengajar dalam kelas. 

4. Usahakan agar pembelajar sebanyak mungkin dapat belajar dari model atau 

benda tiruan, dengan mendorong mereka bertanya, berdiskusi, atau memberikan 

kritik.  

5. Model hendaknya diintegrasikan dengan alat-alat lainya supaya pengajaran 

lebih efektif. 
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6. Didalam suatu pelajaran hanya menggunakan model-model yang terpilih saja, 

dan jangan menggunakan banyak model karena dapat membuat kebingungan 

pada pembelajar. 

7. Apabila menggunakan beberapa model, hendaknya model satu dengan model 

yang lain berhubungan dan menghubungkan pelajaran satu dengan pelajaran 

lainya.  

(a).  Alat tiruan sederhana/ mack-up 

Alat tiruan sederhana/ mack-up yang dimaksud adalah tiruan dari benda 

sebenarnya dimana sengaja dipilih bagian-bagian yang memang penting dan 

hanya digunakan saja  untuk dibuat sesederhana mungkin agar dapat dipelajari. 

Selain itu, biasanya bagian-bagian pada mack-up dapat digerakan dan tidak 

mati. Gerakan itu, selain memperjelas juga sangat efektif untuk belajar, sebab 

gerakan itu sendiri merupakan daya tarik dan juga menunjukan realitas sesuai 

dengan objek aslinya.  

(b).  Diorama  

Diorama adalah pemandangan tiga dimensi mini yang bertujuan untuk 

menggambarkan pemandangan sebenarnya. Diorama, biasanya terdiri atas 

bentu-bentuk sosok ditempatkan dipentas yang berlatar belakang lukisan yang 

disesuaikan dengan penyajianya. Diorama sebagai media pembelajaran terutama 

berguna untuk mata pelajaran ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah dan bahkan dapat 

diusahakan untuk berbagai macam pelajaran (Sanaky,  2009: 113- 119). 
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2.2.2  Media Gambar 

Media gambar merupakan media yang paling umum digunakan orang, 

karena media ini mudah dimengerti dan dapat dinikmati, mudah didapatkan dan 

dijumpai dimana-mana, serta banyak memberikan penjelasan bila dibandingkan 

dengan verbal. Penyajian materi pengajaran dengan menggunakan gambar, tentu 

merupakan daya tarik tersendiri bagi pembelajar. Maka penggunaan gambar harus 

sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan, dan tujuan yang diinginkan. Selain itu 

penggunaan gambar dalam proses pembelajaran sangat tergantung pada kreasi dan 

inisiatif pengajar itu sendiri, asalkan gambar dan foto tersebut dari sisi seni bagus dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Ada banyak penelitian tentang keefektifan gambar diam untuk belajar, baik 

yang diproyeksikan (film bingkai, film rangkai, transparan) dan yang tidak 

diproyeksikan (gambar, “studi print”, bagan), khususnya dengan meningkatnya 

perhatian tentang kemampuan baca visual.  

Penemuan- penemuan dari penelitian mengenai nilai guna gambar diam 

tersebut, menurut Brown (1977) mempunyai sejumlah implikasi bagi pengajar, yaitu: 

1. Bahwa pengunaan gambar dapat merangsang minat atau perhatian siswa. 

2. Gambar- gambar yang dipilih dan diadabtasi secara tepat, membantu siswa 

memahami dan mengingat isi informasi bahan-bahan verbal yang menyertainya.  

3. Gambar-gambar dengan garis sederhana seringkali dapat lebih efektif sebagai 

penyampaian informasi ketimbang gambar dengan bayangan, ataupun gambar 

fotografi yang sebenarnya. 
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4. Warna pada gambar diam biasanya menimbulkan masalah. Sekalipun gambar 

berwarna lebih memikat perhatian siswa daripada yang hitam putih, namun tak 

perhatian gambar berwarna merupakan pilihan untuk mengajar atau belajar  

Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media gambar dalam proses 

pembelajaran  bagaimana pesan visual sebagai media dalam hubunganya dengan 

proses belajar mengajar. Artinya bagaimana siswa memanfaatkan pesan visual untuk 

mempertinggi proses belajar mengajar. Ketrampilan memahami pesan visual dapat 

diartikan sebagai kemampuan menerima dan menyampaikan pesan- pesan visual. 

Kemampuan menerima pesan visual mencakup membaca visual secara tepat, 

memahami makna yang terkandung didalamnya, menghubungkan unsur-unsur isi 

pesan visual dengan pesan verbal atau sebaliknya, serta mampu menghayati nilai 

keindahan visualnya. Sedangkan kemampuan menyampaikan pesan visual mencakup 

memvisualisasikan pesan verbal, melukiskan atau memvisualisasikan makna isi 

pesan, dan menyederhanakan makna dalam bentuk visualisasi. 

Menerima pesan visual dalam belajar memerlukan keterampilan, oleh 

karena itu tidak semua orang bisa langsung belajar setelah melihat pesan visual. 

Itulah sebabnya para siswa harus dibimbing dalam menerima dan menyimak pesan- 

pesan visual secara tepat.  

Salah satu teknik yang efektif, adalah menuntunnya untuk melihat dan 

membaca pesan- pesan visual pada berbagai tahapan, dimulai dari fase differensiasi 

dimana para siswa mula-mula mengamati, mengidentifikasi dan menganalisis terlebih 

dahulu unsur-unsur suatu unit pengajaran dalam bentuk-bentuk pesan visual tersebut. 
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Kemudian dilanjutkan dengan  fase integrasi, dimana para pengamat (siswa) 

menempatkan unsur – unsur visual secara serempak, menghubungkan keseluruhan 

pesan visual kepada pengalaman-pengalamannya dan kesimpulan penggambaran 

visualisasi untuk kemudian menciptakan konseptualisasi dari apa yang mereka 

pelajari sebelumnya (Sudjana, dkk.  2010: 11-12). 

Dari hasil penelitian Seth Spaulding tentang bagaimana siswa belajar 

melalui gambar –gambar, dapat disimpulkan sebagai berikut (Brown, dkk. 1959: 

410). 

a Ilustrasi gambar merupakan perangkat pengajaran yang dapat menarik minat 

belajar siswa secara efektif. 

b Ilustrasi gambar merupakan perangkat tingkat abstrak yang dapat ditafsirkan 

berdasarkan pengalaman dimasa lalu, melalui penafsiran kata-kata.  

c Ilustrasi gambar membantu siswa untuk membaca buku pelajaran terutama 

dalam menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi teks yang menyertainya. 

d Dalam booklet, pada umumnya anak-anak lebih menyukai setengah atau satu 

halaman penuh bergambar, disertai dengan petunjuk yang jelas. 

e  Ilustrasi gambar isinya harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, agar minat 

para siswa menjadi efektif. 

f Ilustrasi gambar isinya hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga tidak 

bertentangan dengan gerakan gerak mata pengamat, dan bagian-bagian yang penting 

dari ilustrasi itu harus dipusatkan dibagian kiri atas medan gambar. 
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Dari hasil 50 penelitian Edmund Faison tentang penggunaan gambar dan 

grafis dalam pengajaran, dapat disimpulkan sebagai berikut (Brown, dkk. 1959: 416).  

1) Terdapat beberapa hasil penelitian, yang menunjukan bahwa untuk memperoleh 

hasil belajar siswa secara maksimal, gambar-gambar harus erat kaitanya dengan 

mata pelajaran, dan ukuranya cukup besar sehingga rincian unsur-unsurnya 

mudah diamati, sederhana, reproduksi bagus, lebih realistis, dan menyatu dengan 

teks. 

2) Terdapat bukti bahwa gambar-gambar bewarna lebih menarik siswa daripada 

gambar hitam putih, dan daya tarik terhadap gambar bervariasi sesuai dengan 

umur, jenis kelamin serta kepribadian seseorang. Meskipun demikian, gambar-

gambar bewarna tidak selamanya merupakan pilihan terbaik. Menurut penelitian 

Spaulding kualitas warna diperlukan untuk gambar-gambar yang sifatnya 

realistik. 

3) Dari hasil penelitian Mabel Rudisil mengenai gambar-gambar yang lebih disukai 

anak-anak, menunjukan bahwa penyajian visual yang sempurna realismenya 

adalah pewarnaan, karena pewarnaan pada gambar akan menumbuhkan impresi 

atau kesan realistis ( Sujana, dkk. 2010:  11-13). 

Peserta didik menerima pesan visual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 

dua variabel yang sangat penting yaitu perkembangan usia anak dan latar belakang 

budaya yang dianutnya. Hasil temuan ahli psikologi perkembangan anak, 

menunjukan bahwa keterbacaan visual dipengaruhi oleh tingkat kematangan jiwa 

anak. misalnya sebelum usia 12 tahun anak cenderung menafsirkan pesan visual 
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menurut bagian demi bagian daripada keseluruhan. Dalam menceritakan apa yang 

mereka liat digambar mereka memilih unsur-unsur yang spesifik, terutama 

didalamnya adegan (Sujana, dkk. 2010: 13).  

Menurut Robert Heinich (1992: 65) pesan- pesan visual yang realistik dapat 

membingungkan para siswa yang berusia lebih muda. Begitu usia anak bertambah, 

dia akan menyajikan visual yang berdaya guna untuk mempertinggi kemampuan 

belajarnya yang bersumber dari informasi yang dikehendaki. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa isyarat gerak pada gambar tampaknya memperkuat gagasan 

mengenai gerak bagi anak-anak yang sudah dikembangkan selama masa tahab 

preoperasional sebagaimana dirumuskan piaget pada anak- anak usia tujuh tahun, 

dibandingkan anak ayng lebih muda usianya. 

 

2.3 Kemampuan Toleransi Anak 

2.3.1 Pengertian Toleransi 

Pendidikan karakter berupaya untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam 

diri peserta didik. Nilai-nilai sosial perlu ditanamkan kepada peserta didik karena 

sebagai kerangka acuan dalam berinteraksi dimasyarakat. Menurut Heritage 

foundation terdapat Sembilan pilar karakter yaitu cinta kepada allah dan semesta 

beserta isinya, tanggung jawab disiplin dan mandiri, jujut, hormat dan santun, kasih 

saying peduli dan kerja sama, percaya diri kreatif kerja keras dan pantang menyerah, 

keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai dan 



 

 

32 

persatuan ( Zubaidi, 2001: 77). Toleransi merupakan salah satu dari sembilan pilar 

pendidikan karakter yang harus diajarkan kepada anak. Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 

merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan diindonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai 

kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan 

(Depdiknas, 2010: 9:). 

Pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan 

prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan 

kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru 

yang menjadi karakter baru bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter 

bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan. Proses pengembangan nilai-nilai 

yang menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang 

berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai pembelajaran yang ada dalam kurikulum 

pendidikan anak usia dini (PAUD). Salah satu nilai yang terkandung dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah pendidikan toleransi. Pengertian 
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toleransi itu sendiri adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya 

(Depdiknas, 2010: 12-16). 

Pandangan anak-anak “benar” terbentuk pada awal masa remaja. Menurut 

beberapa pakar, pandangan terbentuk pada usia 12 dan mapan pada usia 21 tahun. 

Jika anak-anak tumbuh dengan sudut pandang terbatas, ketentuan praktis mereka 

dapat diterima menjadi sempit. Toleransi membutuhkan keterampilan meniru, 

terutama ketika kita dihadapkan dengan nilai moral dan sudut pandangan yang 

bertentangan yang memiliki emosional yang kuat, seperti politik dan agama. Anak-

anak terlahir tanpa  prasangka. Sudut pandang mereka dan rasa hormat terhadap 

orang lain berasal dari keluarga dan lingkungan terdekat (Pam, dkk. 2002: 142).  

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata 

“toleransi” (inggris tolerance; Arab; tasamuh) yang berarti batas ukur untuk 

penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. 

Menurut Pulin Pujiastiti ( 2007: 100-101) toleransi adalah pengakuan 

terhadap orang dan kelompok lain dalam keberlainan. Toleransi juga adalah 

penerimaan dengan senang terhadap kenyataan bahwa kita itu beda bahwa disekitar 

kita  ada kelompok yang berkeyakinan  lain. Maka kesetaraan atau kesederajatan 

adalah kunci toleransi. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi 

dalam memandang orang yang berbeda. Itu juga merupakan prinsip dalam 

menghadapi multikultur yang ada diindonesia. Dengan toleransi, kita dapat 

menciptakan iklim untuk menahan diri meski tidak memahami. Toleransi itu lebih 
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dari sekedar hidup rukun tetapi menjalin iteraksi untuk saling mengenal, 

menghormati dan menghargai. Toleransi adalah salah satu contoh dari perilaku 

seseorang yang menghormati dan menghargai  keadaan yang berbeda.  

Halim (2008) dalam arikel yang berjudul “Menggali Oase Toleransi”, 

menyatakan “Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerantia, berarti 

kelonggaran, kelembutan hati,  keringanan, dan kesabaran”. Secara umum, istilah ini 

mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengartikan toleransi 

sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai ditengah 

keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia”. Ada dua model 

toleransi, yaitu : Pertama, toleransi pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai 

sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain 

ditengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. 

Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di 

antara keragaman (Hanifah : 5). 

Toleransi (kesabaran, kelapangan dada) adalah suatu sikap penerimaan yang 

simpati terhadap perbedaan pandangan atau sikap toleransi juga dapat diartikan suatu 

proses dimana pihak-pihak bertikai gagal untuk mencapai persetujuan, tetapi 

mengahiri sengketa mereka dengan menerusan perbedaan yang tidak dapat 

diselesaikan itu (Katasapoetra, dkk.  2007: 425). 

Toleransi berawal dari bahasa “tolerance” artinya, menahan diri, sikap 

sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berlapang dada yang memiliki 
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pendapat beda. Sikap toleransi tidak berarti membiarkan pandangan yang dibiarkan 

itu, tetapi mengakui kebebasan serta hak-hak asasi para penganutnya (http:// www 

sinarharapan.co.id/berita/0603/opi05.html) 

Ada tiga macam sikap toleransi yaitu: 

1. Negatif 

Yaitu isi ajaran penganutnya tidak dihargai, isi dan ajaran penganutnya hanya 

dibiarkan saja karena dalam keadaan terpaksa 

2. Positif 

Yaitu isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya diterima dan dihargai. 

3.   Ekumanis 

Yaitu isi ajaran dan penganutnya dihargai, karena dalam ajaran mereka itu ada 

unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan 

kepercayaan sendiri.   

(http:// www sinarharapan.co.id/berita/0603/opi05.html). 

Toleransi diartikan rasa dan sikap yang menyangkut berbagai faktor yaitu: 

a) Tidak mau menang sendiri. 

b) Memberi kesempatan kepada orang lain. 

c) Mempelajari dasar dan titik tolak pemikiran atau pendirian orang lain. 

d) Menyesuaikan jalan pikiran sendiri dengan pendapat orang lain. 

e) Mengutamakan tujuan dan tidak mengutamakan cara untuk mendapatkan tujuan. 

f) Bersedia dan iklas menerima pendapat atau pikiran yang benar dari pihak lain.  
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g) Memahami bahwa mencari keserasian untuk mengatasi perbedaan pendapat biar 

mengarahkan hubungan pribadi untuk selanjudnya.   

(http:www.ditpertais.net/istigro/ist02 -05.asp) 

Dari faktor-faktor diatas dapat diambil beberapa pengertian tentang 

toleransi. Pertama bersedia dan terbuka memberikan kesempatan pada orang lain. 

Kedua mempelajari pendapat orang lain dengan sikap netral. Ketiga, dilihat hal-hal 

yang positif dari pendapat orang lain. Jadi inti yang tersirat dalam toleransi 

menghindari terganggunya damai kedalam atau damai keluar. 

Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal, dijelaskan 

kemajuan dan keterbatasan pemahaman anak-anak yang lebih muda terhadap orang 

lain. Pada masa kanak-kanak dan akhir, anak menunjukan perspective talking, 

kemampuan untuk mengasumsikan perspektif orang lain serta memahami pikiran dan 

perasaan mereka. Menurut Robert Selman (1980), sekitar usia 6-8 tahun, anak-anak 

mulai memahami bahwa orang lain mungkin memiliki sebuah perspektif karena 

beberapa orang lain memiliki akses informasi. Selanjutnya, menurut Selman, dalam 

beberapa tahun kemudian, anak-anak menjadi sadar bahwa setiap individu sadar 

terhadap prespektif orang lain dan menempatkan diri seseorang ditempat orang lain 

adalah cara menilai niat, tujuan, dan tindakan orang lain. 

Perspective talking dianggap sangat penting dalam apakah anak-anak 

mengembangkan sikap dan perilaku prososial dan antisosial. Dalam istilah prososial, 

mengambil perspektif orang lain meningkatkan kemungkinan anak- anak untuk 
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memahami dan bersimpati dengan orang lain ketika mereka sedang membutuhkan 

atau membutuhkan (Santrock, 2011: 244). 

 

2.3.2 Bentuk dari Toleransi 

Beberapa toleransi yang harus ditegakan diantaranya adalah toleransi agama 

dan toleransi sosial. 

2.3.2.1 Toleransi Agama 

Toleransi agama, bentuk toleransi ini menyangkut keyakinan atau aqidah. 

Loyalitas dan keyakinan agama melahirkan dogma-dogma yang kebenaranya tidak 

dapat diganggu gugat. Sekalipun bertentangan dengan rasio atau logika. Orang sering 

mengganggap bahwa apa saja yang datang diagama bersifat mutlak, dan kebenaran 

itu harus disampaikan kepada orang lain,  agar orang tersebut tidak sesat.  

Bentuk-bentuk dari toleransi agama itu sendiri adalah menurut kurikulum KTSP 

PAUD: 

a Mengenal agama yang dianut 

b Mengenal ritual dan hari besar agama 

c Menghormati agama orang lain diwujudkan dengan perkataan 

2.3.2.2  Toleransi Sosial 

Toleransi sosial juga disebut toleransi kemasyarakatan. Mengenai toleransi 

sosial, dalam masyarakat yang beraneka ragam  baik ras, tradisi, keyakinan toleransi 

maupun agama, toleransi menegakan hidup bersama dan melakukan kerjasama dalam 
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batas-batas tertentu. Hal tersebut dilakukan tanpa harus mengorbankan akidah dan 

ibadah yang telah diatur dan ditentukan secara rinci dan jelas (Yusuf,  2002: 86-87). 

Toleransi memegang peran penting dalam interaksi sosial anak dengan 

lingkunganya. Toleransi didefinisikan sebagai kemampuan seorang anak untuk 

menerima atau juga beradaptasi dengan kondisi atau dengan individu lain yang 

berbeda-beda, tanpa mempersoalkan perbedaan yang ada (Ibung, 2009: 180). 

bentuk-bentuk toleransi menurut Borba adalah sebagai berikut: 

a Anak yang toleran cenderung menunjukkan toleran pada orang lain tanpa 

menghiraukan perbedaan 

b Menunjukkan penghargaan pada orang dewasa dan figur yang memiliki wewenang 

c Terbuka untuk mengenal orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan yang 

berbeda dengannya 

d Menyuarakan perasaan tidak senang dan kepedulian atas seseorang yang dihina 

e Mengulurkan tangan pada anak lain yang lemah, tidak membolehkan adanya 

kecurangan 

f Menahan diri untuk memberikan komentar yang akan melukai hati kelompok atau 

anak lain 

g Fokus pada karakter positif yang ada pada orang lain meskipun ada perbedaan di 

antara mereka  

h Menahan diri untuk tidak menilai orang lain. 

i Perspective talking 

 



 

 

39 

2.3.3.Faktor yang mempengaruhi perkembangan toleransi anak. 

Faktor-faktor penghambat berkembangannya toleransi dengan faktor-faktor 

penghambat aspek lain, yaitu: 

2.3.3.1 Kurangnya teladan orang tua 

 Faktor yang menjadi penyebab kurangnya keteladanan orang tua adalah 

kesibukan orang tua karena bekerja, kesibukan berbagai pekerjaan, termasuk juga 

perpisahan orang tua menjadi sebagian alasan berkurangnya peran orang tua dalam 

memberikan teladan bagi anaknya. 

2.3.3.2  Perubahan dalam masyarakat 

Kesibukan menjalani kehidupan membuat masyarakat menjalani kehidupan 

dengan individualis. Perhatian pada keluarga sendiri, juga anak berkurang dan 

digantikan oleh baby sitter sehingga dapat dipastikan perhatian keluarga lainya, 

apabila teman dan kenalan, jauh berkurang. Bahkan ada kecenderungan untuk 

mengurus urusan masing-masing dan tidak mencampuri urusan orang lain. 

2.3.4.3 Pengaruh Media 

 Sekarang ini media tidak hanya mempengaruhi anak saja tidak hanya dalam 

hal-hal positif, akan tetapi juga hal-hal negatif. Internet, radio, televisi, media cetak 

membawa beragam informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh anak. Tanpa 

bimbingan dari orang tua atau tokoh panutan yang lainnya, maka anak akan kesulitan 

untuk memilah info yang baik dan menunjang konsep positif yang dimilikinya 

(Ibung, 2009 : 180-182) 
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2.3.4. Cara untuk Menanamkan Toleransi 

Toleransi seperti juga aspek moral lainya, adalah sesuatu yang dapat 

dipelajari. Pembelajaran yang paling efektif, seperti juga pada aspek moral lainya, 

adalah dengan: 

2.3.4.1.  Adanya contoh Toleransi yang ditunjukan oleh orang tua. 

Dalam kehidupan sehari-hari perbedaan itu pasti selalu ada, keputusan 

sederhanapun dapat melatih kita menerima dan menghargai perbedaan. Berbeda 

bukan berarti salah. 

2.3.4.2 Pikirkan dan lakukan stategi penanaman nilai moral toleransi yang efektif 

a. Berpikir positif. 

Sebagai orang tua, banyak keuntungan yang akan didapat dengan berfikir 

positif.  Dalam hubunganya dengan pembelajaran toleransi, cara orang tua berpikir 

positif dalam menyikapi segala sesuatu, akan menjadi pembelajaran yang efektif bagi 

anak. Dengan sendirinya pola pikir positif ini akan diseraanak selanjudnya menjadi 

bagian dari anak pula.  

Termasuk dalam berfikir positif adalah dengan memberi kesadaran pada 

anak bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bahwa setiap orang memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesadaran ini diharapkan membuat anak 

sadar bahwa setiap manusia sama dan tidak pantas menyombongkan diri. 

1) Beri pengalaman beragam pada anak. 

Semakin beragam pengalaman anak, semakin terasa kemampuan anak 

bertoleransi terhadap perbedaan, baik dari cara maupun materi yang dialami. 
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Keragaman yang dihadapi oleh anak harus didampingi oleh orang dewasa, karena 

tanpa didampingi orang tua kemungkinan anak akan menjadi bingung dan tidak 

mengerti apa yang harus dilakukan. Tiadanya pengarahan dari orang dewasa juga 

menyebabkan anak terjerumus mempelajari nilai-nilai yang salah yang ia dapat dari 

lingkungan. 

2) Kenalkan, ajarkan, dan buat anak dengan kelebihan. 

Hati-hati bahwa bukan artinya membuat anak menyombongkan nilai-nilai 

dalam dirinya, tetapi lebih pada upaya  untuk menangkal bahaya (kritik atau serangan 

lain) berdasarkan kelemahan dirinya. Dengan mengetahui kelebihan dirinya, anak 

tahu, bahwa walau ada kekurangan, ia memiliki kelebihan. Dan ini dapat membuat 

percaya diri. 

Disisi lain, dengan mengetahui bahwa dirinya memilliki kelebihan dan 

kekurangan, anakpun mengerti bahwa orang lainpun mengetahui kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. Dalam hal ini menjadi bekal anak dapat lebih bertoleransi 

pada orang lain (Ibung, 2009: 183-187). 

Hal- hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan Toleransi  di sekolah 

antara lain adalah, latihan pengalaman secara nyata. Pengenalan sejak dini simbol- 

simbol keberagaman antar suku, kepercayaan, agama, budaya, mengenalkan 

perbedaan. Siswa nonmuslim boleh ikut ambil bagian dalam acara keagamaan Islam, 

misalnya dengan ikut mempersiapkan daging kurban, pengamanan solat Idul Adha 

dan Idul fitri. Siswa nonkristen boleh ikut berpartisipasi dalam pengamanan kegiatan 

natal, juga  untuk agama- agama lainnya, bergantian saling membantu dan 
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berpartisipasi. Mengajak peserta didik studi banding ke tempat- tempat ibadah yang 

berlainan agama. Membelajarkan agama jangan mengarah pada proses indoktrinasi, 

ideologi dan komitmen guru harus fleksibel. Pembelajaran seharusnya lebih inklusif. 

Sehingga ketika anak bersentuhan dengan sesuatu yang berbeda tidak lagi gagap  

Kehidupan akan membosankan jika semua teman mempunyai perilaku yang sama 

(Suryani, 12: 2011). 

 

2.4  Karakteristik Anak Usia Dini 

Anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan Kartono (1995: 109-112) mendeskripsikan 

karakteristik anak usia dini sebagai berikut: 

2.4.1 Bersifat Egosentri Naif 

Anak memandang dunia luar dari pandanganya sendiri, sesuai dengan 

pengetahuan dan pemahamanya sendiri, dibatasi oleh perasaan dan pikirannya yang 

masih sempit. Maka anak belum mampu memahami arti sebenarnya dari suatu 

peristiwa dan belum mampu menempatkan diri kedalam kehidupan orang lain. 

2.4.2 Relasi Sosial yang Primitif 

Relasi sosial primitif merupakan akibat dari sifat egosentri naïf. Ciri ini 

ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan antara dirinya dengan 

keadaan lingkungan sosialnya. Anak pada masa ini hanya memiliki minat terhadap 

benda-benda atau peristiwa yang sesuai daya fantasinya. Anak mulai membangun 

dunianya dengan khayalan keinnginannya sendiri. 
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2.4.3 Kesatuan Jasmani- Rohani yang Hampir Tidak terpisahkan 

Anak belum dapat membedakan antara dunia lahiriah dan batiniah. Isi 

lahiriah dan batiniah masih merupakan kesatuan yang utuh. Penghayatan anak 

terhadap sesuatu dikeluarkan atau diekspresikan secara bebas, spontan dan jujur, baik 

dalam mimik, tingkah laku maupun pura- pura, anak mengekspresikannya secara 

terbuka karena itulah jangan mengajari atau membiarkan anak untuk tidak jujur. 

2.4.4 Sikap hidup yang Fisiognomis 

Anak bersifat fisiognomis terhadap duniaya, akhirnya secara langsung  anak 

memberi atribut atau sifat  lahiriyah atau sifat konkrit, nyata terhadap apa yang 

dihayatinya. Kondisi ini disebabkan karena  pemahaman anak terhadap apa yang 

dipahaminya masih bersifat menyatu (totaliter) antara jasmani dan rohani. Anak 

belum dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati. Segala sesuatu yang 

ada disekitarnya dianggap memiliki jasmani dan rohani sekaligus, seperti dirinnya 

sendiri. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidenfikasikan sebagai masalah yang penting. 

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel 

yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen.  
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Toleransi adalah suatu hal yang abstrak yang susah diamati dan dijelaskan. 

Anak –anak memahami dan memperoleh sikap toleransi dari meniru lingkungan 

terdekat mereka keluarga dan sekolah. Penggunaaan media dalam penanaman 

toleransi sangat penting agar anak dapat lebih memahami dan mengerti terhadap 

sikap toleransi. Metode ceramah tidak begitu efektif karena anak akan mudah bosan 

dan sulit memahami konsep abstrak dengan hanya ucapan. 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pentanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang 

relevan, belum berdasarkan fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data (Sugiyono, 2009: 96). 

Terhadap hipotesis yang telah dirumuskan peneliti dapat bersikap 2 hal yaitu: 

a. Menerima keputusan apa adanya, seandainya hipotesisnya tidak terbukti (pada 

akhir penelitian). 

b. Mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul 

tidak mendukung terjadinya hipotesis (pada saat penelitian berlangsung). 

1.   Hipotesis kerja (Ha) menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau 

adanya perbedaan antara dua kelompok. Dalam penelitian ini hipotesis kerjanya 

adalah ada perbedaan peningkatan hasil antara penggunaan media diversity doll 

dan media gambar terhadap kemapuan toleransi anak. 
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2.  Hipotesis Nol (H0)  menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau 

tidak adanya peningkatan hasil antara variabel X dan Y. dalam penelitian ini 

hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan peningkatan hasil penggunaan media 

diversity doll dan penggunaan media gambar dalam penanaman sikap toleransi 

pada anak usia dini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian 

merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang memiliki karakteristik kerja ilmiah, 

yaitu kegiatan yang mempunyai tujuan, kegiatan yang dilakukan secara sistematik, 

terkendali, objektif, dan tahan uji (Azwar, 2005:2). 

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, 

dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian adalah metode yang digunakan 

harus sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang akan dicapai sehingga 

penelitiian akan berjalan dengan sistematis. 

Pada bab ini, akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan 

metode dan hal-hal yang menentukan penelitian yaitu: jenis dan desian penelitian, 

variabel penelitian, populasi subjek dalam penelitian, metode pengumpulan data, 

validitas dan reliabilitas, serta metode analisis data. Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 
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3.1. Jenis dan Desain penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian  

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari 

jenis pendekatan analisisnya, Azwar (2004: 5) mengklarifikasikan yaitu penelitian 

kualitatif dan  penelitian kuantitatif. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti termasuk dalam penelitian kuantitatif yang menekankan analisisnya pada 

data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode Statistika. Metode pendekatan 

dalam penelitian ini adalah eksperimental.  

Penelitian eksperimen berdasarkan pendapat Best (1977:76), merupakan 

suatu metode yang sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan, “ jika sesuatu 

dilakukan pada kondisi-kondisi yang dikontrol dengan teliti, maka apakah yang akan 

terjadi? 

Penelitian eksperimen merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yang 

sangat kuat mengukur hubungan sebab akibat. Penelitian pada ilmu- ilmu sosial 

peneliti dapat menciptakan laboratorium dengan lingkungan alam sehingga tidak 

terasa diteliti. Penelitian ini disebut penelitian eksperimen lapangan/ field eksperiment 

(Prasetyo, dkk. 2005: 156-157). 

Penelitian eksperimen lapangan menurut Kerlinger (1986: 645) merupakan 

kajian penelitian dalam situasi nyata (realitas), dengan memanipulasi suatu variabel 

bebas dalam kondisi yang dikontrol dengan cermat oleh pembuat eksperimen sejauh 

yang dimungkinkan oleh situasinya. Prosedur penelitian bermaksud membandingkan 

efek variasi variabel bebas terhadap variabel tergantung melalui manipulasi atau 
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pengendalian variasi bebas tersebut. Perubahan yang terjadi pada variabel tergantung 

akan dikendalikan penyebabnya pada perbedaan perlakuan yang diberikan pada 

variabel bebas. 

 

3.1.2 Desain Penelitian 

Menurut Christensi desain penelitian adalah rencana atau strategi yang 

digunakan untuk menjawab masalah penelitian (Liche, dkk. 2009: 32). Desain atau 

perencanaan diperlukan sebelum kita melakukan atau membuat sesuatu agar hasilnya 

sesuai dengan keinginan atau harapan. Dengan desain yang baik, maka pengaturan 

variabel dan kondisi- kondisi eksperimen dapat dilakukan dengan seksama. Dalam 

penelitian ini menggunakan desain penelitian Quasi eksperimen design jenis 

Nonequivalent Control Group Design. Merupakan desain eksperimen yang tidak 

dilakukan randomisasi untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol (Sugiyono, 2009: 116).  

Desain eksperimen yang hanya memiliki kelompok-kelompok yang diberi 

perlakuan saja ternyata tidak cukup. Diperlukan juga satu atau beberapa kelompok 

sebagai pembanding. Penelitian eksperimental, didalam prakteknya peneliti 

memanipulasikan sesuatu stimulasikan suatu stimulasi, tritmen, atau kondisi-kondisi 

eksperimen, kemudian mengobservasi pengaruh, atau perubahan yang diakibatkan 

oleh manipulasi secara sengaja dan sistematis tadi.  

Suatu eksperimen mengandung upaya perbandingan mengenai akibat suatu 

tritmen tertentu dengan suatu trietmen lainya yang berbeda. Kelompok eksperimen 
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dan kontrol, sedapat mungkin sama atau mendekati sama ciri-cirinya. Pada kelompok 

eksperimen diberikan pengaruh atau trietmen tertentu, sedangkan dikelompok kontrol 

tidak diberikan. Kemudian diobservasi untuk melihat atau membandingkan perbedaan 

atau perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen, tentu saja perbedaan atau 

perubahan sebagai hasil bandingan yang terdapat dikelompok kontrol (Taniredja, dkk. 

2011: 53-54).  

Subjek dimasukan kedalam dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol.  Kelompok eksperimen adalah kelompok yang 

diberikan media Diversity doll sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang 

diberikan media gambar.  

Pretest adalah pengujian awal sebelum eksperimen dilakukan. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sikap toleransi anak. Setelah 

Pretest dilakukan, kelompok eksperimen diberi media diversity doll dan kelompok 

kontrol diberi media gambar, selanjutnya dilakukan posttest pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Postestt merupakan pengujian akhir yang 

dilakukan dengan observasi setelah perlakuan pada kelompok eksperimen selesai 

dilaksanakan. Pemberian Postestt berfungsi untuk mengetahui apakah hasil 

pemberian perlakuan berupa media diversity doll untuk kelompok eksperimen dapat 

meningkatkan kemampuan toleransi kelompok eksperimen dan hasil tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap 

kemampuan toleransi anak. Pengaruh Pretest  dan Posttest yang kemudian 

dibandingkan dari dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Apabila ada 
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perbedaan skor Pretest dan Posttest lebih besar secara signifikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberian media Diversity doll terbukti dapat meningkatkan 

kemampuan toleransi anak. 

Rancangan penelitian pretest-posttest control group design 

Kelompok Pre test Treatment Post test 

Diversity doll T1 X T2 

     Gambar T1 X T2 

 

Keterangan: 

T1 : Tes awal 

T2 : Tes akhir 

X   : Perlakuan 

 

3.2. Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi  Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian dilakukan dengan tujuan agar dapat 

mengenali fungsi masing-masing variabel penelitian. Variabel merupakan gejala yang 

bervariasi dari objek penelitian atau segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian. Variabel merupakan gejala yang bervariasi dari objek peneliti 

atau segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan peneliti. Identifikasi 

variabel penelitian dapat digunakan untuk menentukan alat pengumpulan data serta 
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dalam pengujian hipotesis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah media 

diversity doll dan media gambar. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini 

adalah kemampuan toleransi anak.  

Variabel yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah media 

diversity doll dan media gambar. Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2009: 61). Variabel dependen adalah kemampuan toleransi anak.   

 

3.2.2 Definisi Operasional 

Setelah identifikasi variabel, selanjutnya merumuskan definisi operasional 

dan variabel penelitian. Definisi operasional berarti meletakan arti pada suatu variabel 

dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan- tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel itu. Penelitian seringkali ditunjukan untuk mengetahui hubungan 

antara dua hal, segi, aspek, komponen atau lebih. Hal, segi, aspek, atau komponen 

tersebut memiliki kualitas atau karakteristik bervariasi sehingga sering disebut 

sebagai variabel. Menurut Sutrisno hadi variabel adalah sebagai gejala yang 

bervariasi.  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
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tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis variabel dapat 

didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara 

satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan 

farhady, 1981). Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau 

kegiatan tertentu. Dinamika variabel adalah karena ada variasinya.  Kerlinger ( 1973) 

menyatakan variabel adalah konstrak ( constructs) atau sifat yang perlu dipelajari 

(Sugiyono, 2009: 60-61). 

Definisi operasional berarti meletakkan arti pada suatu variabel dengan cara 

menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan – tindakan yang perlu untuk mengukur 

variabel itu (Latipun, 2004: 59). 

3.2.2.1 Media diversity doll 

Boneka adalah benda tiruan dari bentuk manusia atau binatang. Sedangkan 

diversity doll adalah benda tiruan menyerupai manusia yang beraneka ragam bentuk, 

ukuran dan warnanya sesuai dengan kebutuhan. 

Media diversity dalam penelitian ini ialah media yang digunakan dengan 

metode bercerita dengan tujuan untuk mengembangkan sikap toleransi anak usia dini. 

Pembelajaran dengan media diversity doll dapat dilakukan didalam kelas. Waktu 

dalam pembelajaran menggunakan diversity doll sekitar 30 menit. 

 

 

3.2.2.2 Media gambar 
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Media gambar merupakan media yang paling umum digunakan orang, 

karena media ini mudah dimengerti dan dapat dinikmati, mudah didapatkan dan 

dijumpai dimana-mana, serta banyak memberikan penjelasan bila dibandingkan 

dengan verbal. Penyajian materi pengajaran dengan menggunakan gambar, tentu 

merupakan daya tarik tersendiri bagi pembelajar. Maka penggunaan gambar harus 

sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan, dan tujuan yang diinginkan. Selain itu 

penggunaan gambar dalam proses pembelajaran sangat tergantung pada kreasi dan 

inisiatif pengajar itu sendiri, asalkan gambar dan foto tersebut dari sisi seni bagus dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Dalam penelitian ini media gambar dibuat disertai dengan alur atau runtutan 

cerita yang akan dipelajarkan untuk mengembangkan sikap toleransi anak usia dini. 

Pembelajaran dapat dilakukan didalam kelas dengan waktu sekitar 30 menit. 

3.2.2.3 Sikap Toleransi Anak 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata 

“toleransi” (inggris tolerance; Arab; tasamuh) yang berarti batas ukur untuk 

penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. 

Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan 

kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah (terminology), toleransi adalah bersifat 

atau bersikap menenggang (menghargai membolehkan) pendirian (pendapat, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan dsb).  

Aspek- aspek yang diukur dalam variabel toleransi anak telah disesuaikan 

dengan kompetensi dasar Anak Usia Dini.  
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3.2.3  Hubungan antar Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian tentunya saling berhubungan antara variabel satu 

dengan variabel lain. 

X : Variabel independen atau variabel eksperimen 

Y : Variabel dependen 

Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa hubungan antar variabel bersifat 

interaksi dimana X merupakan variabel eksperimen dan Y merupakan variabel 

dependen atau tergantung. Berdasarkan keterangan diluar X merupakan  variabel 

media diversity doll dan media gambar sedangkan Y merupakan variabel kemampuan 

toleransi anak. Ada hubungan antara penggunaan media diversity doll dan media 

gambar dengan kemampuan toleransi anak.  Penggunaan media yang menarik dapat 

membuat anak tertarik dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Maka 

apakah ini dapat mempengaruhi kemampuan toleransi anak. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, tetapi 

juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada objek atau subjek yang akan dipelajari, tetapi meliputi seluruh 
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karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu (Sugiyono, 2009: 

117). Menurut Suharsimi dalam prosedur penelitian populasi adalah keseluruhan 

subjek peneitian. 

Populasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah seluruh siswa- 

siswa Roudhotul Athfal 02 Mangunsari Semarang tahun ajaran 2012 yang berjumlah 

105 siswa. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi terlalu besar dan peneliti tidak mungkin untuk 

mempelajari semua yang ada pada populasi karena berbagai alasan maka peneliti 

dapat menggunakan sampel dari populasi yang ada (Sugiyono, 2009: 118).  

Pengambilan sampel  harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel yang benar-benar dapat dijadikan sebagai contoh, atau dapat menggambarkan 

keadaan populasi yang sesungguhnya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan nonprobability sampling jenis purposive sample. Nonprobabilty 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Sampel purposive adalah teknik menentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2009: 124). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil 

subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena pertimbangan misalnya alasan 
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keterbatasan waktu, tenaga dan dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang 

besar atau jauh. Peneliti dapat menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi 

ada syarat yang harus dipenuhi. 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat- sifat atau karakteristik 

tertentu, yang merupakan ciri pokok populasi. 

b.  Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar subjek yang paling banyak 

banyak mengandung ciri- ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).  

c.  Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi 

pendahuluan (Arikunto, 2010:  183).  

Alasan peneliti menggunakan purposive sample adalah sesuai dengan 

variabel dalam penelitian ini, peneliti dapat memilih sumber data sesuai dengan 

variabel yang diteliti. Sampel dari penelitian ini adalah TK B RA Mangunsari 02 

tahun ajaran 2012 yang terdiri dari 4 kelas. Meneliti hanya mengambil 2 kelas  karena 

beberapa pertimbangan yang terdiri dari 32 peserta didik  dan akan dibagi dua 

kelompok yaitu kelompok diversity doll dan kelompok gambar. 

   

3.4  Metode dan alat pengumpulan data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada 

seting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber data maka penelitian yang 

akan peneliti lakukan menggunakan sumber data sekunder.  

3.4.1 Observasi 
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Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi dengan menggunakan alat observasi berupa rating scale. Observasi 

sebagai teknik pengumpulan data merupakan ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung keobjek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, 

fenomena alam (kejadian yang ada dialam-alam sekitar), proses kerja dan 

penggunaan responden kecil ( Riduwan, 2002: 30). 

Alasan peneliti menggunakan teknik pengumpulan observasi karena data 

yang ingin diperolah peneliti berhubungan dengan perilaku manusia. penelitian yang 

akan peneliti lakukan menggunakan observasi berperanserta (participant 

observation). Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan pembelajaran yang 

dilakukan disekolah. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan 

observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak ( Sugiyono, 

2009:  203-204). 

Dari peneliti berpengalaman diperoleh sebuah petunjuk bahwa mencatat 

data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga melakukan pertimbangan 

kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat (Arikunto, 2010: 

272). 



 

 

58 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Rating scale jenis skala 

likert modifikasi. Rating scale menurut Rahayu (2004: 20) pencatatan gejala menurut 

tingkatan- tingkatan, tujuan digunakan Rating scale adalah untuk mengetahui 

perkembangan yang dialami subjek setelah mendapatkan pelatihan dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan terakhir. Keutamaan Rating scale menurut Tri rahayu 

(2004: 20) ialah pencatatan relative mudah, menunjukan keseragaman antara 

pencatat, dan sangat mudah dianalisis secara statistik. Sutadi dan Deliana (1994: 54) 

menyebutkan bahwa skala penilaian adalah paduan dari penilaian kuantitatif dan 

kualitatif dimana berisi aspek-aspek yang akan diteliti dijabarkan terlebih dahulu 

dalam bentuk skala. Rating scale yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert modifikasi dengan empat pilihan jawaban. Skala empat tersebut adalah selalu 

(SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), tidak pernah (TD). 

 Rating scale yang dimaksud yaitu berupa ketrampilan anak prasekolah 

yang berupa: 

a Rating scale pretest 

Rating scale ini diberikan pada saat observasi sebelum melakukan perlakuan pada 

subjek peneliti pada pertemuan pertama dan kedua. 

b Rating scale monitoring (posttest) 

Lembar ini berbentuk Rating scale  yang diberikan pada pertemuan terakhir 

setelah melakukan pada pertemuan sebelumnya. 

Penelitian ini akan menggunakan alat ukur ketrampilan sosial yang dapat 

dilakukan orang dewasa (dalam hal ini guru kelas dan peneliti). Adapun yang 
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melakukan observasi adalah peneliti dengan guru yang berjumlah dua orang masing-

masing kelas, yang dimaksudkan untuk mendapat data secara objektif. Setiap guru 

menilai 13 siswa yang ada pada tiap kelompok, dimana pembagianya sudah dibagi 

oleh peneliti. Setelah selasai dalam penilaian, dua orang observer yang berada dalam 

kelompok yang sama berdiskusi dengan dasar Rating scale yang dipegang, sehingga 

berdasarkan diskusi antara dua guru dan observer didapatkan skor yang sama untuk 

subjek penelitian.  

Observasi pretest dan posttest yang akan dilakukan observer adalah dua hari 

berturut-turut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil yang didapat menunjukan 

tingkah laku yang sebenarnya.  

Untuk memperoleh data penelitian, maka peneliti membuat sebuah 

instrumen. Instrument penelitian ini berupa format atau blangko pengamatan yang 

disusun yang berisi item-item tingkah laku yang akan terjadi dan disusun dalam 

sebuah daftar yang disebut Rating scale. Instrumen Rating scale ketrampilan anak 

prasekolah ini berasal dari kompetensi dasar anak usia dini yang terdapat dalam 

konsep pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (Depdiknas : 2007) 

3.4.2 Wawancara 

Menurut Subana (Riduwan: 2000: 29) Wawancara adalah suatu cara 

mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh data dari sumbernya. 

Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih 

mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 



 

 

60 

arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman 

wawancara, dan situasi wawancara. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.  Menurut Sutrisno Hadi   

(Sugiyono, 2009: 194)  mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang dalam 

menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut: 

1)  Bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

2)  Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneiti benar dan dapat dipercaya. 

3)   Bahwa interprestasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud peneliti. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka, maupun dengan telepon. Dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

Pewawancara adalah petugas pengumpul informasi yang diharapkan dapat 

menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan merangsang responden untuk 
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merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua 

informasi yang dibutuhkan dengan benar. 

Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab 

semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Dalam pelaksanaan wawancara, 

diperlukan kesediaan dari responden untuk menjawab pertanyaan dan keselarasan 

antara responden dan pewawancara ( Riduwan: 2002: 29). Responden dari penelitian 

ini adalah kepala sekolah dan guru RA 02 Mangunsari Semarang (Sugiyono: 2009: 

194-197) 

 

3.5 Validitas dan Reabilitas 

3.5.1 Validitas 

a.  Validitas instrumen 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, diperlukan kecermatan 

tersendiri dari peneliti dalam mengoperasikan konsep dari variabel dan mengikuti 

prosedur tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan penghitungan validitas. Azwar 

(2003: 6) mendefinisikan validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecemasan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya”. 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrument itu dapat digunakan untuk mengukur 
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apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan instrument yang valid dalam 

pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid. 

Pada penelitian ini untuk mengukur validitas instrumen, digunakan 

pendekatan Professional judgement, yaitu pada dua orang dosen pembimbing (Lita 

Latiana, S.H., M.H dan Edi Waluyo, M.Pd) dan empat orang guru Raudhotul Athfal 

02 Mangunsari Semarang ( Eni Riwayati SP.d, Endah Ahadiyah, Asma‟ul Khoiriyah 

S.Pd.i, Tarwiyah). 

b.  Validitas Eksperimen 

Validitas dalam penelitian eksperimen terdiri dari dua macam yaitu: 

validitas yang berhubungan dengan efek yang ditimbulkan atau biasa yang disebut 

dengan validitas internal dan validitas yang berhubungan dengan penerapan hasil 

eksperimen atau biasa disebut validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan 

sejauhmana hubungan sebab akibat antara VB dan VT yang ditemukan dalam 

penelitian. Semakin kuat hubungan sebab akibat antara VB dan VT maka semakin 

besar validitas internal suatu penelitian  ( Liche,  dkk. 2005: 67). 

Pada penelitian ini, untuk meningkatkan validitas internal akan dilakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengelompokan unit eksperimen dilakukan dengan cara matching dan randomisasi. 

2. Menghindari adanya interaksi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

selama berlangsungnya perilaku, dengan cara menetapkan pada ruangan yang 

berbeda untuk diberiakn perlakuan. 
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Pada penelitian ini, untuk bisa memenuhi validitas eksternalnya, peneliti 

berusaha mengendalikan beberapa hal yang dapat mengurangi validitas eksternalnya. 

Suasana pembelajaran dibuat senyaman mungkin, artinya mengurangi gangguan-

gangguan yang dapat menghambat jalanya pembelajaran. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas menggunakan korelasi product 

moment dengan angka kasar:
 

    = 
 ∑    (∑ )(∑ )

√*  ∑      (∑ )  +* ∑    ∑ +   
 

Dimana     koefisien antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang 

dikorelasikan. 

 

3.5.2. Reliabilitas 

Menurut Tukiran realibilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data karena instrumen tersebut karena sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensus mengarahkan responden untuk memilih jawaban- jawaban tertentu. 

Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan dapat menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga ( Arikunto, 1998: 170) 

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2006: 178). Suatu intrumen dapat dikatakan reliabel yaitu apabila 

instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang tetap (ajeg), artinya apabila 
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instrumen tersebut dikenakan pada sejumlah subyek yang sama pada lain waktu maka 

hasilnya akan tetap sama. Untuk menghitung reliabilitas instrumen dapat 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

r 11  = 
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Keterangan: 

     = koefisien reliabel 

k    = banyaknya butir soal 

1    = bilangan konstan 

    = jumlah varian skor dari masing-masing butir soal 

    = varian total 

Sebelum masuk kerumus alpha, maka perlu di cari varian tiap butir instrumen dengan 

rumus: 

  
  

∑  
(∑ ) 

 
 

 

Varian total dapat dicari dengan rumus 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

Setelah diperoleh nilai varian butir dan varian total kemudian dimasukan ke 

dalam rumus alpha, harga r 11  yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel  dengan 

= 5%. Jika     > rtabel, maka instrumen dikatakan reliabel dan jika     < rtabel  maka 

instrumen dikatakan tidak reliabel. 
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3.6  Analisis Data 

Dalam penelitian yang dilaksanakan, analisis data terbagi menjadi tiga 

tahap, yaitu tahap analisis data populasi, tahap awal, dan tahap akhir yang mencakup 

instrumen. 

1) Analisis Data Populasi 

Analisis data populasi dilakukan sebelum penelitian. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya kesamaan kondisi awal populasi.  

2)   Uji Normalitas Populasi 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun rumus yang digunakan untuk normalitas 

data adalah rumus chi-kuadrat yaitu: 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

Keterangan : 

  = harga chi-kuadrat 

  = frekuensi hasil pengamatan 

  = frekuensi yang diharapkan 

Jika x
2 

hitung < x
2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = 6-3= 3 maka data  

berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 273).  

a) Uji Homogenitas Populasi 
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Uji ini untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampel-sampel yang 

diambil dari populasi yang sama. Dalam penelitian ini jumlah kelas yang diteliti ada 

dua kelas.  Uji kesamaan varians dari k buah kelas (k>2) populasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Barlett. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho:      
    

      
    

Ha: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

(Sudjana: 2005:261).  

Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

1. Menghitung s
2
 dari masing-masing kelas 

2. Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

        
∑(    )  

 

∑(    )
 

3. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

   (     )∑(     ) 

4. Menghitung nilai statistik chi kuadrat (X
2
) dengan rumus: 

     
   (    ) {  ∑(    )      

 } 

Keterangan:  

s
i

2 

= variansi masing-masing kelompok  

s
2 

= variansi gabungan  

B = koefisien Bartlet   
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n
i 
= jumlah siswa dalam kelas  

Kriteria pengujian : Ho diterima jika        
  ≤  (   ) (   )

 , dimana 

 (   ) (   )
   diperoleh dari daftar distribusi chi kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk 

= (k-1) (Sudjana, 2005:263). 

2.) Analisis tahap awal  

Analisis data awal dilakukan pertama kali sebelum penelitian dilakukan. 

Analisis tahap awal adalah analisis pre test instrumen kelas eksperimen  dan kelas 

kontrol yang diambil pada awal pertemuan. Analisis ini bertujuan untuk 

membuktikan bahwa rata-rata pre test  instrumen antara kelas eksperimen  dan kelas 

kontrol tidak ada perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan kedua kelompok 

berawal dari titik tolak yang sama. 

Hal-hal yang dianalisis pada tahap ini adalah: 

a).   Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. 

 Digunakan rumus Chi-Kuadrat. 

 

Keterangan: 

𝝌2 
 : Chi Kuadrat 

Ei   : frekuensi yang diharapkan 
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Oi   : frekuensi pengamatan 

k : banyaknya kelas interval 

i : panjang kelas 

(Sudjana, 2005: 273). 

Jika 𝝌2 
hitung < 𝝌2 

tabel dengan derajat kebebasan dk = 3 maka data berdistribusi 

normal.  

b)  Uji kesamaan dua varians  

Uji varians dilakukan untuk mengetahui apakah varians data angket kelas 

eksperimen  sama dengan kelas kontrol.  Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : (1
2
 = 2

2
) berarti kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol  

mempunyai varians yang sama 

Ha : (1
2
  2

2
) berarti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang berbeda. 

 Rumus yang digunakan adalah: 

 (Sudjana, 2005: 250). 

Peluang yang digunakan ½  ( adalah signifikasi dalam hal ini adalah 5%). 

dk untuk pembilang n1-1 dan dk untuk penyebut  n2-1. Kriteria yang digunakan, 

terima Ho jika   1121 21  nnhitung FF  .  
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c) Uji perbedaan dua rata-rata  

Uji perbedaan dua rata-rata ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kelompok 1 dan kelompok 2 mempunyai rata-rata yang berbeda atau tidak.

 

21

21

11

nn
s

xx
t




           ;   

   
2

11

21

2

22

2

112






nn

snsn
s  

Keterangan: 

1x  = nilai rata-rata kelompok kontrol 

2x  =  nilai rata-rata kelompok eksperimen 

2

1s  = variansi data pada kelompok kontrol 

2

2s  =  variansi data pada kelompok ekperimen 

2s  = variansi gabungan. 

1n  =  banyak subyek pada kelompok kontrol 

2n  =  banyak subyek pada kelompok ekperimen. 

(Sudjana, 2005: 239) 

Derajad kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + n2 -2) dengan 

peluang (1-1/2), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu jika thitung  ttabel, maka Ha 

diterima. 

Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, maka rumus yang 

digunakan: 
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Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika: 
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s
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= taraf signifikan (5 %) (Sudjana, 2005: 239-243) 

3). Analisis Tahap akhir 

Setelah kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda kemudian 

diadakan tes akhir (post test). Dari tes akhir diperoleh data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian, apakah H0 yang diterima atau Ha yang diterima. 

Tahapan analisis tahap akhir pada dasarnya sama dengan analisis tahap awal namun 

data yang digunakan adalah data hasil tes setelah diberi perlakuan. Tahapan tersebut 

adalah 
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a. Uji Normalitas 

Langkah-langkah pengujian normalitas pada tahap ini sama dengan langkah-

langkah uji normalitas pada tahap awal. Uji normalitas sampel dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah sebaran data hasil penelitian yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak. 

b. Uji Kesamaan Varians 

Langkah-langkah pengujian pada tahap ini sama dengan langkah-langkah uji 

kesamaan dua varian pada tahap awal. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

kedua sampel mempuyai varian yang sama atau tidak.  

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

diajukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan uji 

dua pihak . Uji dua pihak ini menggunakan uji t dengan menggunakan data yang 

berdistribusi normal.  

 Uji Dua Pihak 

Uji dua pihak digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan 

ada perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol.  

Hipotesis yang diajukan adalah 

Ho : (1 = 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen  sama 

dengan nilai rata-rata kelompok kontrol.  
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Ha : (1 ≠ 2)= berarti nilai rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen tidak sama 

dengan nilai rata-rata kelompok kontrol 

Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan uji t. Uji t ini dipengaruhi oleh 

hasil uji kesamaan dua varians.  

Jika varians kedua kelompok sama maka rumus uji t yang digunakan:  
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Keterangan: 

1x  = nilai rata-rata kelompok kontrol 

2x  =   nilai rata-rata kelompok eksperimen 

2

1s  = variansi data pada kelompok kontrol 

2

2s  =   variansi data pada kelompok ekperimen 

2s  = variansi gabungan. 

1n  =   banyak subyek pada kelompok kontrol 

2n  =   banyak subyek pada kelompok ekperimen. (Sudjana, 2005: 239) 

Derajad kebebasan (dk ) untuk tabel distribusi t yaitu (n1 + n2 -2) dengan 

peluang (1-1/2), =5%. Kriteria yang digunakan yaitu jika thitung  ttabel, maka Ha 

diterima. 
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Jika diperoleh simpulan bahwa kedua varians tidak sama, maka rumus yang 

digunakan: 

2

2

2

1

2

1

21'

n

s

n

s

xx
t




  

Kriteria yang digunakan, tolak Ho jika:
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= taraf signifikan (5 %)  

(Sudjana, 2005: 239-243) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan dalam penelitian. Maksudnya dari hasil penelitian ini adalah data dari 

instrumen yang kemudian dianalisis dengan teknik dan metode yang telah ditentukan. 

Pada bab ini akan disajikan yang berhubungan dengan proses , hasil dan pembahasan 

hasil penelitian yang meliputi beberapa tahab yaitu: 

Persiapan penelitian 

Pelaksanaan penelitian 

Deskripsi data hasil penelitian 

Analisis data 

Pembahasan hasil penelitian 

 

4.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diharapkan dapat memperlancar penelitian yang akan 

dilaksanakan. Persiapan yang akan dilakukan meliputi perijinan, persiapan penelitian, 

persiapan treatment, mengelompokan subjek menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. 
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4.1.1 Orientasi kancah Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat pelaksanaan di RA Al islam Mangunsari 

02. Jalan Condro wibowo, kecamatan Gunung pati kota Semarang. RA Al Islam 

Mangunsari 02 didirikan pada tahun 1979 status sekolahan adalah swasta. 

Lingkungan sekolah terletak disamping MI Mangunsari 02 hal ini mendukung iklim 

untuk belajar. 

Pada tahun ajaran 2012/ 2013 RA Al islam Mangunsari 02 memiliki 4 kelas 

TKA dan 4 kelas TKB yang masing- masinng kelasnya memiliki 16 peserta didik. 

Sekolah ini memiliki beberapa ruang lain yaitu kantor, ruang administrasi, kamar 

mandi dan kantin.  

Visi dan Misi RA AL islam Mangunsari 02 

Visi : Membangun generasi beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,  

cerdas, trampil, jujur, tangguh, cinta tanah air dan berakhlakul 

karimah. 

Misi :a. Menyelenggarakan sebuah pendidikan yang mengutamakan      

pembentukan ahlaq dan kepribadian yang sesuai dengan nila-nilai 

islami, cinta sesama dan lingkungan sejak dini. 

 b. Menyelenggarakan sebuah pendidikan yang mampu mengembangkan 

kecerdasan intelek, emosi, kreatifitas, dan spiritual secara seimbang 

sebagai pilar menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 
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4.1.2 Proses Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan beberapa 

tahap untuk melaksanakan perijinan penelitian. Pertama meminta surat permohonan 

ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang 

ditandatangani oleh dekan fakultas ilmu pendidikan, dengna nomor 3276/327.1.1/pp/ 

2012 dan ditunjukan kepada kepala sekolah RA Al Islam Mangunsari 02 Semarang 

dan tembusan kepada ketua yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Setelah 

mendapat ijin dari kepala sekolah selanjudnya melakukan study pendahuluan dan 

dilanjutkan penellitian yang terdiri dari observasi pretest, treatment dan observasi 

post test.  

Penelitian ini dilaksanakan  mulai dari tannggal 27 Agustus sampai dengan 

13 September 2012. Setelah mendapatkan surat penelitian peneliti mendapatkan surat 

keterangan sudah melakukan penelitian RA Al Islam Mangunsari 02 dengan nomor : 

B/02/YPA.RA/IX/2012 

 

4.1.3 Penentuan Subjek Penelitian 

Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan nonprobability sampling jenis purposive 

sample. Nonprobabilty sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel purposive adalah teknik menentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009: 124). Sampel dilakukan 
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dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena 

pertimbangan misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana, sehingga tidak 

dapat mengambil sampel yang besar atau jauh. Peneliti dapat menentukan sampel 

berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. 

 

Tabel 4.1  Data Nama Siswa Kelompok Eksperimen 

No Nama siswa Jenis Kelamin Usia 

1. Aditya kurnia afrianto LK 5 tahun 

2. Muhamad adhisthia al fariz LK 6 tahun 

3.  Mamela zagnia fahma PR 6 tahun 

4. Farrel Daniel prayogo LK 6 tahun 

5. Fandarista nailah adiatantri PR 5 tahun 

6. Galang desta sugiyanto LK 6 tahun 

7. Kiara rizkyani faira LK 5 tahun 

8. Azka putri wilda fara najwah PR 5 tahun 

9. Rezha aryadani saputro LK 6 tahun 

10. Rizal fahuri maulana LK 6 tahun 

11 Alfiana farichas suilandia  LK 6 tahun 

12 Dwi yuwantari PR 5 tahun 

13 Vita dwi spautri PR 5 tahun 
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14 Nadhif zidane adicandra PR 6 tahun 

15 Darma adi setiawan PR 5 tahun 

16 Afrizal anwar zulfani LK 6 tahun 

 

Tabel 4.2 Data siswa kelompok kontrol 

No Nama siswa Jenis Kelamin Umur 

1.  Muhammad adika ferdiansah Lk 5, 5 tahun 

2. Aditya putra sabana LK 5,5 tahun 

3. Arung samudro LK 5 tahun 

4. Calista andim dika utomo PR 5,5 tahun 

5. Early susanti PR 5 tahun 

6. Muhamad falaah hanif LK 5 tahun 

7. Nafila jasmine hipatia PR 5 th 7 bln 

8. Krisna wijaya abdul rohmaan LK 6 tahun 

9. Lintang fairu zani PR 6 tahun 

10. Muhamad nafis kurniawan LK 6 tahun 

11. Nayla zaskia septiadi PR 6 tahun 

12. Sheva artharino rahgarjo PR 6 tahun 

13. Nasinta nurmala PR 6 tahun 

14 Kurniati winarsih PR 5 tahun 

15 Viola cahaya anggraini PR 5,5 tahun 
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16. Muhamad nabil nurrohman LK 6 tahun  

 

4.1.4 Persiapan Instrument Penelitian 

4.1.4.1 Menyusun instrumen 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam membuat instrumen 

pada penelitian ini adalah: 

a. Menyusun lay out penelitian  

Pengembangan instrument (Rating Scale) dilakukan dengan cara 

menentukan terlebih dahulu variabel penelitian untuk kemudian menjadi aspek yang 

ingin diketahui keadaannya. Instrumen Rating scale keterampilan sosial anak 

prasekolah ini berasal dari kompetensi dasar anak usia dini yang terdapat dalam 

konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Depdinas 

2007). 

Setelah menentukan aspek yang akan diketahui keadaanya, kemudian aspek 

tersebut dijabarkan menjadi standar kompetensi anak usia dini, kemudian disusun 

menurut kompetensi dasarnya, dan selanjudnya disusun indikator- indikator  dari 

kompetensi dasar yang akan ditentukan. Indikator-indikator tersebut disusun menjadi 

beberapa aitem berdasarkan sub indikator dalam sebuah rating scale keterampilan 

anak prasekolah yang akan digunakan pada saat observasi Pretest dan Posttest.  
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b. Menentukan karakter jawaban yang dikehendaki 

Pertanyaan  yang diberikan dalam rating scale 4 jawaban alternatif jawaban 

yaitu selalu (SL), sering (SR), kadang (KD), tidak pernah (TP). Jawaban tiap aitem 

diberi jawaban tertentu yaitu 4 untuk jawaban selalu (SL), 3 untuk jawaban sering 

(SR), 2 untuk jawaban kadang-kadang (KD), 1 untuk jawaban tidak pernah (TP). 

c. Menyusun format instrumen 

Format rating scale ketrampilan anak usia pra sekolah ini disusun secara 

jelas untuk memudahkan pengamat untuk mengisinya. Adapun format Rating 

scalenya terdiri dari:  

1) Identitas subjek penelitian 

Identitas responden meliputi : nama anak, kelas/sekolah, usia 

2) Petunjuk pengisian 

Petunjuk pengisian memberikan penjelasan kepada observer yaitu guru dan 

peneliti mengenai cara mengisi Rating scale yang benar, meminta untuk membaca 

dengan seksama, memberikan jawaban yang tidak dibuat-buat dan memberikan 

penilaian dengan objektif. 

3)  Identitas subjek peneliti 

Identitas responden meliputi : nama anak, kelas/ sekolah, tanggal observasi dan 

nama observer. 

4.1.4.2  Penyusunan pembelajaran menggunakan media diversity  

Penelitian ini menggunakan media pembelajaran diversity doll untuk 

perlakuan eksperimen dan media gambar untuk kelompok kontrol. Sebelum 
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melakukan perlakuan, peneliti menyusun terlebih dahulu rencana kegiatan mingguan 

(RKM) dan rencana kegiatan harian (RKH). Rencana kegiatan belajar dibuat agar 

pembelajaran dapat terarah dan tercapai apa yang menjadi tujuan secara maksimal.  

Penelitian dilakukan didalam kelas yang diikuti oleh seluruh siswa dengan 

mendengarkan cerita dari peneliti yang didalamnya terdapat nilai toleransi. Anak juga 

dapat menggunakan media yang telah disediakan yaitu media diversity doll dan 

media gambar.  

Pelaksanaan Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Pengambilan data eksperimen dilakukan sebanyak dua kali, yaitu observasi 

pretest dan posttest yang dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Observasi 

dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebanyak 16 siswa 

masing-masing dan seluruhnya sejumlah 32 siswa, dan 4 observer 3 guru dan 1 

peneliti.  Bu Venta dan bu Eni melakukan observer pada kelompok kontrol, 

sedangkan bu Endah dan peneliti melakukan observasi dikelas eksperimen. 

Pretest dilakukan dua hari pada tanggal 27-28 Agustus 2012 dan posttest 

dilakuakn tanggal 12 dan 13 September 2012. Pretest dan posttest melibatkan semua 

sampel 32 peserta didik dan empat observer. Eksperimen dilakukan dengan 

memberikan pembelajaran menggunakan media diversity pada kelompok eksperimen 

sebanyak 16peserta didik.  

Pemberian perlakuan berupa pembelajaran menggunakan media diversity 

doll dan media gambar dilakukan tiap hari selama enam hari, pelaksanaan 
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pembelajaran ini selama 1 jam setelah pembelajaran disekolah agar anak-anak tidak 

ketinggalan materi sekolah.  

 

Tabel 4.3 Jadwal Pemberian Perlakuan 

Tanggal Hari Perlakuan yang dilakukan Perlakuan 

ke- 

Tempat 

27 Agust Senin Observasi pretest  kelas 

28 Agust Selasa Observasi pretest  kelas 

29 Agust Rabu Perlakuan kelas eksperimen 1 kelas 

30 Agust Kamis Perlakuan kelas kontrol  1 kelas 

31 Agust Jum‟at Perlakuan kelas eksperimen 2 kelas 

1 Sept Sabtu Perlakuan kelas kontrol 2 kelas 

3 Sept Senin Perlakuan Kelas eksperimen 3 kelas 

4 Sept Selasa Perlakuan kelas kontrol 3 kelas 

5 Sept Rabu Perlakuan kelas eksperimen 4 kelas 

6 Agust Kamis Perlakuan kelas kontrol 4 kelas 

7 Sept Jum‟at Perlakuan kelas eksperimen 5 kelas 

8 Sept Sabtu Perlakuan kelas kontrol 5 kelas 

10 Sept Senin Perlakuan kelas eksperimen 6 kelas 

11 Sept Selasa Perlakuan kelas kontrol 6 Kelas 

12 Sept Rabu Posttest  Kelas 

13 Sept Kamis Posttest  kelas 



 

 

83 

4.2.2 Pelaksanaan Skoring 

Setelah melakukan pengumpulan data penelitian baik pretest maupun 

posttest, peneliti melakukukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memberikan kode subjek dan skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi 

oleh observer, dengan memberikan skor 1-4 untuk jawaban, kemudian 

mentabulasi data berdasarkan jumlah item. Penskoran butir aitem pada alat 

pengumpulan data dapat dilihat pada table berikut ini: 

         Table 4.4 Perskoran Butir Item 

Alternatif  jawaban Skor 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-kadang (KD) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 

 

2. Mengelompokan kelompok subjek penelitian, baik kelompok kontrol maupun 

kelompok eksperimen, masing-masing untuk kelompok kontrol pretest-posttest 

dan kelompok eksperimen pretest-posttest. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah peneliti melakukan tabulasi dan perhitungan. 

3. Melakuan olah data yang menggunakan metode T test yang meliputi pengujian 

pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 
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4.3  Hasil Penelitian 

4.3.1 Hasil Pretest dan Posttest Kemampuan toleransi anak 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, setelah diberikan perlakuan 

menggunakan media diversity doll untuk kelompok eksperimen dan media gambar 

untuk kelompok kontrol terdapat perbedaan tingkat kemampuan toleransi anak yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5  Data Pretest dan Posttest kelompok kontrol  

No Nama Pretest Persentase Posttest Persentase 

1 Muhammad adika  

Ferdiansah 

101 66 117 70 

2 Aditya putra sabana 88 52 93 55 

3 Arung samudro 95 57 133 79 

4 Calista andim dika 

utomo 

76 45 123 73 

5 Early susanti 92 55 114 68 

6 Muhamad falaah  

Hanif 

92 55 112 67 

7 Nafila jasmine  

Hipatia 

108 64 115 68 

8 Krisna wijaya abdul 

rohmaan 

92 55 109 65 

9 Lintang fairu zani 103 61 109 65 

10 Muhamad nafis  

Kurniawan 

73 43 99 59 

11 Nayla zaskia 91 54 113 67 
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septiadi 

12 Sheva artharino  

Rahgarjo 

91 54 91 54 

13 Nasinta nurmala 82 49 107 64 

14 Kurniati winarsih 110 65 119 71 

15 Viola cahaya  

Anggraini 

114 68 111 66 

16 Muhamad NAbil 

nurahman 

85 51 94 56 

 

Tabel 4.6 Data Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 

No Nama Pretest Persentase Post test Persentase 

1 Aditya kurnia 

 Afrianto 

88 52 131 78 

2 Muhamad adhisthia 

 al fariz 

90 54 119 71 

3 Mamela zagnia  

Fahma 

86 51 134 80 

4 Farrel Daniel  

Prayogo 

73 43 133 79 

5 Fandarista nailah  

Adiatantri 

95 57 141 84 

6 Galang desta  

Sugiyanto 

86 51 141 84 

7 Kiara rizkyani faira 122 73 152 90 

8 Azka putri wilda fara 

najwah 

68 40 141 84 
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9 Rezha aryadani  

Saputro 

111 66 142 85 

10 Rizal fahuri maulana 86 51 151 90 

11 Alfiana farichas  

suilandia  

85 51 144 86 

12 Dwi yuwantari 113 67 147 88 

13 Vita dwi spautri 93 55 147 88 

14 Nadhif zidane  

Adicandra 

103 61 104 62 

15 Darma adi setiawan 111 66 126 75 

16 Afrizal anwar zulfani 117 70 135 80 

 

4.3.2 Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan treatment 

Evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan pada setiap sesi 

pelaksanaan. Evaluasi dilakukan dengan observasi pada subjek sepanjang sesi 

treatment, meliputi materi cerita tentang toleransi, penyampaian materi oleh peneliti, 

minat subjek terhadap cerita tentang toleransi menggunakan media diversity doll dan 

media gambar, dan perbedaan yang tampak pada subjek setelah menjalani treatmen.  

Penyampaian materi tentang toleransi diberikan oleh peneliti dengan jelas 

dan menyenangkan. Penguasaan materi cukup dan kadang diselingi dengan nyayian  

yang disesuaikan tema pembelajaran, meningat subjek adalah anak-anak yang tidak 

dapat memusatkan fikiran secara lama. Minat dari subjek baik, mereka antusias dalam 

mengikuti sesi selanjudnya, mampu mengingat materi dalam sesi sebelumnya. 
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4.4 Uji Hipotesis  

4.4.1 Normalitas Data 

Prosedur yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah data hasil 

penelitian atau sebaran variabel penelitian berdistribusi secara normal atau tidak, 

pengukuran normalitas data diukur dengan Chi-Kuadrat. 

4.3.1.1 Normalitas data Kelompok kontrol 

a. Normlitas data kelompok sebelum treatmen.  

Tabel  4.7 Normalitas Pretest kelompok kontrol 

Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. 

Untuk Z 

Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

  Ei 

  73.00 - 79.00 72.50 -1.81 0.4646 0.0768 1.2289 2 0.4838 2.1 

 80.00 - 86.00 79.50 -1.21 0.3878 0.1545 2.4713 1 0.8759 1.33 

 87.00  93.00 86.50 -0.62 0.2333 0.2210 3.5356 6 1.7177 0.56 

 94.00 - 100.00 93.50 -0.03 0.0124 0.2249 3.5992 1 1.8770 0.21 

 101.00 - 107.00 100.50 0.56 0.2126 0.1629 2.6071 2 0.1414 0.98 

 108.00 - 114.00 107.50 1.15 0.3755 0.0840 1.3435 3 2.0423 1.75 

           114.50 1.74 0.4595         2.52 

                                 = 7.1381 

  

 

-  7.81 
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b. Normalitas data kelompok sesudah  treatment 

4.8 Tabel Normalitas Posttest kelompok kontrol 

Interval Kelas 

Batas 

Kelas 
Z untuk batas kls. 

Peluang 

untuk Z 
Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

  
Ei 

  91.00 - 97.00 90.50 -1.72 0.4571 0.0929 1.4870 3 1.5394 2.1 1.72 

98.00 - 104.00 97.50 -1.10 0.3641 0.1796 2.8731 1 1.2211 1.33 1.10 

105.00  111.00 104.50 -0.48 0.1846 0.2395 3.8315 4 0.0074 0.56 0.48 

112.00 - 118.00 111.50 0.14 0.0549 0.2205 3.5273 5 0.6148 0.21 0.14 

119.00 - 125.00 118.50 0.76 0.2754 0.1401 2.2416 2 0.0260 0.98 0.76 

126.00 - 133.00 125.50 1.38 0.4155 0.0659 1.0539 1 0.0028 1.75 1.38 

          133.50 2.08 0.4813         2.52 2.08 

                                = 3.4116 

   

 

4.3.1.1 Normalitas data Kelompok Eksperimen 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Sebelum treatment 

Kelas Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk batas 

kls. 

Peluang 

untuk Z 

Luas Kls. Untuk 

Z 

Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

   Ei 

   68.00 - 76.00 67.50 -1.74 0.4591 0.0843 1.3495 2 0.314 

 

1.74 

 77.00 - 85.00 76.50 -1.15 0.3747 0.1631 2.6098 1 0.993 

 

1.15 

 86.00 - 94.00 85.50 -0.56 0.2116 0.2247 3.5950 6 1.609 

 

0.56 

 95.00 - 103.00 94.50 0.03 0.0131 0.2205 3.5279 2 0.662 

 

0.03 

 104.00 - 112.00 103.50 0.62 0.2336 0.1541 2.4664 2 0.088 

 

0.62 

 113.00 - 122.00 112.50 1.21 0.3877 0.0816 1.3056 2 0.369 

 

1.21 

           122.50 1.87 0.4693         

 

1.87 

                               c²   = 4.0346 

   

 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel =  7.81 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas setelah  Treatment 

Kelas Interval Batas Kelas Z untuk batas kls. 

Peluang untuk 

Z 

Luas Kls. Untuk Z Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

   Ei 

   104.00 - 111.00 103.50 -2.66 0.4961 0.0177 0.2839 1 1.807 

 

2.66 

 112.00 - 119.00 111.50 -2.02 0.4784 0.0620 0.9926 1 0.000 

 

2.02 

 120.00 - 127.00 119.50 -1.38 0.4163 0.1458 2.3336 1 0.762 

 

1.38 

 128.00 - 135.00 127.50 -0.74 0.2705 0.2306 3.6901 4 0.026 

 

0.74 

 136.00 - 143.00 135.50 -0.10 0.0399 0.2454 3.9258 4 0.001 

 

0.10 

 144.00 - 152.00 143.50 0.54 0.2055 0.1908 3.0526 5 1.242 

 

0.54 

           152.50 1.26 0.3963         

 

1.26 

                               c²   = 3.8386 

   

 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel =  7.81 

         

 

4.4.2 Uji Kesamaan Varians 

Uji varians dilakukan dilakukan karena varians merupakan nilai yang 

menggambarkan seberapa besar penyebaran dari nilai- nilai yang ada dalam satu 

kelompok (Seniati, 2009; 85) .  Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : (1
2
 = 2

2
) berarti kelompok eksperimen  dan kelompok kontrol  

mempunyai varians yang sama 

Ha : (1
2
  2

2
) berarti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang berbeda 
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a. Uji Kesamaan Varians Pretest  

Tabel 4.11 Kesamaan Varians Pretest 

Sumber varian Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 1410 1408 

 

 
 16 16 

Varians (   ) 232.000 139.8381 

Standar dwviasi 15.23 11.83 

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 

 b. Uji Kesamaan Varians Posttest  

Tabel 4.12 Kesamaan Varians Posttest 

Sumber varian Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 2188 1759 

 16 16 

Varians (   ) 136.75 109.94 

Standar dwviasi 12.49 11.32 

 

4.4.3 Uji T test 

Hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini adalah “ada perbedaan 

peningkatan hasil antara penggunaan media diversity doll dan media gambar terhadap 

kemapuan toleransi anak.  
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Tabel 4.13 Uji T test kelompok Kontrol dan Eksperimen 

 

No 

 

Kelompok 

Hipotesis 

Ha Signifikan 

1. Eksperimen dan Kontrol Sebelum 

treatment 

Ditolak 0,028 

2. Eksperimen dan Kontrol Setelah 

treatment 

Diterima 6,363 

 

Berdasarkan tabel 4.9  diatas dapat diperoleh informasi bahwa hipotesis 

kerja (Ha) kelompok Eksperimen dan Kontrol Sebelum treatment ditolak, sedangkan 

Eksperimen dan Kontrol Setelah treatment diterima. Ho ditolak apabila t>t (1-

 )(n1+n2-2). Eksperimen dan kontrol sebelum treatment menunjukan nilai t= 0, 028 

dan nilai t (1- )(n1+n2-2)= 1,70. Sedangkan Eksperimen dan Kontrol Setelah 

treatment menunjukan nilai t= 6,363 dan nilai t (1- )(n1+n2-2)= 1,70= 1,70. Dari 

table diatas dapat disimpulkan bahwa hasil akhir menunjukan pencapaian sikap 

toleransi kelompok eksperimen lebihn baik dari pada kelompok kontrol karena t>t (1-

 )(n1+n2-2).  
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4.5 Deskripsi tingkat Kemampuan Toleransi anak  

 

Grafik 1 Pretest kelompok Kontrol dan kelompok Eksperimen 

 

 

Grafik 2 Posttest kelompok Kontrol dan kelompok Eksperime 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Sangat
Tinggi

Tinggi Rendah Sangat
rendah

0,00% 

31,25% 

56,25% 

6,25% 
0,00% 

31,25% 

56,25% 

12,50% 

Kontrol

Eksperimen

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Sangat
Tinggi

Tinggi Rendah Sangat
rendah

56,25% 

37,50% 

6,25% 
0,00% 0,00% 

75,00% 

25,00% 

0,00% 

Eksperimen

Kontrol



 

 

93 

Tabel 4.14 Presentasi Pretest dan Posstest kelompok Kontrol dan Eksperimen 

No Kelompok Pretest Post Test 

Kriteria Persen Kriteria Persen 

1 Kontrol Sangat tinggi 0,00% Sangat tinggi 0,00% 

 Tinggi 31,25% Tinggi 75,00% 

Rendah 56,25% Rendah 25,00% 

Sangat rendah 6,25% Sangat rendah 0,00% 

2 Eksperimen Sangat tinggi 0,00% Sangat tinggi 56,25% 

Tinggi 31,25% Tinggi 37,50% 

Rendah 56,25% Rendah 6,25% 

Sangat rendah 12,50% Sangat rendah 0,00% 

Dari tabel diatas dapat dilihat kemapuan toleransi anak maningkat baik 

kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Kelompok kontrol dengan kriteria  

tinggi 31,25% menjadi 75,00%. Sedangkan untuk kelompok Eksperimen sangat 

tinggi dari 0,00% menjadi 56,25%. Kriteria tinnggi dari 31,25% menjadi 37,50%. 

 

4.5.1 Pretest kelompok kontrol 

Tabel 4.15  Hasil Pretest Kelompok Kontrol 

No Kriteria Frekuensi Persen 

1 Sangat tinggi 0 0,00% 

2 Tinggi 3 31,25% 

3 Rendah 12 56,25% 

4 Sangat rendah 1 6,25% 

jumlah 16 100% 
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Dari tabel 4.11 diatas tampak bahwa hasil pretes kelompok kontrol dalam 

sikap toleransi di RAAl Islam Mangunsari 02 tahun ajaran 2012/2013  dimana 

sebanyak 3 anak (31,25) mempunyai sikap toleransi yang tinggi, 12 anak (56,25) 

mempunyai sikap toleransi rendah, dan 1 anak (6,25) mempunyai sikap toleransi 

sangat rendah.  

 

Grafik  3 Pretest Kelompok Kontrol tentang Sikap Toleransi 

 

4.5.2 Posttest Kelompok Kontrol 

Tablel 4.16  Hasil Posttest Kelompok Kontrol 

No Kriteria Frekuensi Persen 

1 Sangat tinggi 0 0,00% 

2 Tinggi 12 75,00% 

3 Rendah 4 25,00% 

4 Sangat rendah 0 0,00% 

jumlah 16 100% 

Dari tabel  4.12 diatas tampak bahwa hasil Post test kelompok kontrol dalam 

sikap toleransi di RAAl Islam Mangunsari 02 tahun ajaran 2012/2013  dimana 
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sebanyak 0 anak (0,00%) mempunyai sikap toleransi yang sangat  tinggi, 12 anak 

(75,00%) mempunyai sikap toleransi tinggi, 4 anak (25,00%) mempunyai sikap 

toleransi rendah dan 0 anak (0,00%) mempunyai sikap toleransi sangat rendah.  

 

Grafik 4 .Posttest  Kelompok Kontrol tentang Sikap Toleransi 

 

4.5.3 Pretest Kelompok Eksperimen 

Tabel  4.17  Hasil Pretest Kelompok Eksperimen 

No Kriteria Frekuensi Persen 

1 Sangat tinggi 0 0,00% 

2 Tinggi 3 31,25% 

3 Rendah 12 56,25% 

4 Sangat rendah 1 12,50% 

jumlah 16 100% 

Dari tabel  4.13 diatas tampak bahwa hasil Post test kelompok eksperimen 

dalam sikap toleransi di RAAl Islam Mangunsari 02 tahun ajaran 2012/2013  dimana 

sebanyak 0 anak (0,00%) mempunyai sikap toleransi yang sangat  tinggi, 3 anak 
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(31,25%) mempunyai sikap toleransi tinggi, 12 anak (12,50%) mempunyai sikap 

toleransi rendah dan 0 anak (0,00%) mempunyai sikap toleransi sangat rendah.  

 

  Grafik 5 Pretest Kelompok  Eksperimen tentang Sikap Toleransi 

4.5.4 Postest  Kelompok Eksperimen 

Tabel  4.18 Hasil Posttest Kelompok Eksperimen 

No Kriteria Frekuensi Persen 

1 Sangat tinggi 9 56,25% 

2 Tinggi 6 37,50% 

3 Rendah 1 6,25% 

4 Sangat rendah 0 0,00% 

jumlah 16 100% 

Dari tabel  4.14  diatas tampak bahwa hasil Post test kelompok kontrol 

dalam sikap toleransi di RAAl Islam Mangunsari 02 tahun ajaran 2012/2013  dimana 

sebanyak 9 anak (56,25%  ) mempunyai sikap toleransi yang sangat  tinggi, 6 anak 

(37,50%) mempunyai sikap toleransi tinggi, 1 anak (6,25%) mempunyai sikap 

toleransi rendah dan 0 anak (0,00%) mempunyai sikap toleransi sangat rendah. 
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Grafik  6 Posttest Kelompok  Eksperimen tentang Sikap Toleransi 

 

4.6 Pembahasan 

Penelitian ini berusaha perbedaan kemampuan toleransi anak setelah 

diberikan pembelajaran menggunakan media diversity doll dan media gambar. 

Toleransi (kesabaran, kelapangan dada) adalah suatu sikap penerimaan yang simpati 

terhadap perbedaan pandangan atau sikap toleransi juga dapat diartikan suatu proses 

dimana pihak-pihak bertikai gagal untuk mencapai persetujuan, tetapi mengahiri 

sengketa mereka dengan menerusan perbedaan yang tidak dapat diselesaikan itu 

(Katasapoetra, dkk.  2007: 425). Perbedaan kemampuan toleransi anak ini dilihat dari 

hasil skor kemampuan toleransi sebelum dan sesudah diberikan treatment. Toleransi 

diukur dengan menggunakan Rating scale. Anak diuji satu persatu menggunakan 

bantuan cerita untuk membantu anak memahami pertanyaan tersebut. 
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masyarakat, Pengaruh Media. Ketinga hal tersebut telah dilakukan pengontrolan oleh 

peneliti dengan bantuan guru memberikan pengarahan kepada orang tua murid untuk 

lebih memperhatikan perkembangan sosial emosional anaknya.  

Penelitian ini menggunakan media yang berbeda untuk membedakan antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol menggunakan media 

gambar untuk menanamkan sikap toleransi sedangkan kelompok eksperimen 

menggunakan media diversity doll untuk menanaman toleransi pada anak. 

Karakteristik media diversity doll dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, 

kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, dan kriteria pembuatataan. Ciri-ciri dari 

diversity doll yaitu, merupakan benda tiruan yang menyerupai manusia, mempunyai 

bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan karakter yang akan digunakan dalam 

cerita, dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan berbentuk tiga dimensi. 

Kelemahan yang dimiliki oleh diversity doll adalah harus mempunyai karakter 

boneka yang banyak agar dapat membentuk sebuah alur cerita, tidak bisa digunakan 

pada subjek pembelajar dalam jumlah yang besar. Kelebihan dari media diversity doll 

adalah bentuknya yang tiga dimensi dan lucu membuat anak tertarik, anak dapat 

menggunakan media tersebut, aman bagi anak, dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang mengajarkan berbagai hal. Kriteria dalam pembuatan adalah 

menetukan karakter dari boneka tersebut, menyiapkan alat dan bahan, pembuatan 

pola, menjahit kemudian pemasangan aksesoris pelengkap. 

Karakteristik dari media gambar dapat dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki, 

kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, dan kriteria pembuatataan. Ciri-ciri dari 
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media gambar adalah termasuk dalam media dua dimensi, mempunyai ukuran 

tertentu sesuai dengan kebutuhan, dapat digunakan sebagai media pembelajaran, 

berbentuk gambar yang dirangkai membentuk sebuah cerita. Kelemahan dari media 

gambar adalah membuat siswa bosan jika dipasang terlalu lama, gambar harus 

menyerupai apa yang diajarkan, media gambar tidak tahan lama karena terbuat dari 

kertas. Sedangkan kelebihan dari media gambar adalah biaya murah karena dapat 

membuat sendiri, dapat digunakan untuk pembelajaran dengan subjek yang besar 

dengan ukuran gambar yang besar juga, sudah biasa digunakan dalam pembelajaran. 

Kriteria dalam pembuatan media gambar adalah menyiapkan cerita apa yang akan 

diajarkan, alat dan bahan, kemudian proses pembuatan dan pewarnaan agar lebih 

menarik.  

Berdasarkan penghitungan uji T test menggunakan rumus 

 dapat dilihat bahwa perbandingan keempat kelompok 

eksperimen sebelum, eksperimen sesudah, kontrol sebelum, kontrol sesudah jika Ha 

diterima  apabila  t > t(1- -2). Hasil perhitungan menunjukan nilai t= 6,363 

sedangkan  t(1- -2). = 1,70. Hipotesis kerja ada perbedaan antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. Hipotesis kerja diterima karena ada perbedaan 

antara kelompok kontrol dengan kelompok ekspermen, dan kelompok eksperimen 

dinyatakan lebih baik daripada kelompok kontrol.  
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4.7 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penelitian antara lain: 

1. Kelas yang berdekatan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

Kelas yang berdekatan membuat kondisi kelas penelitian menjadi kurang 

kondusif karena anak suara dari kelas sebelah terdengar sehingga menggangu 

konsentrasi anak. 

2. Kontrol yang kurang saat pelaksanaan treatment 

Kondisi luar yang berisik menggangu perhatian anak saat mengikuti treatment, 

karena satu atap dengan MI membuat anak-anak MI mudah masuk dan keluar 

ruangna RA. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Penggunaan media diversity doll terbukti efektif untuk penanaman toleransi 

anak usia 4-5 tahun. Penyampaian toleransi dapat dilakukan dengan bercerita sesuai 

dengan tema yang isi ceritanya terdapat nilai-nilai toleransi. Peserta didik juga dapat 

memainkan diversity doll dalam kegiatan pembelajaran. Diversity doll masih jarang 

digunakan ditaman kanak-kanak dalam proses pembelajaran. 

Terdapat perbedaan kemampuan toleransi anak pada kelompok kontrol dan 

eksperimen. Kedua kelompok mengalami peningkatan namun kelompok eksperimen 

lebih mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok 

kontrol.  

 

5.2 Saran 

1. Bagi guru 

Setelah penelitian ini guru hendaknya dapat mengaplikasikan media 

diversity doll sebagai penanaman toleransi dan mengurangi lembar kerja dalam 

pembelajaran yang membatasi kreatifitas dan perkembangan anak. 
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2. Bagi penelitian selanjudnya 

a Desain penelitian selanjudnya hendaknya menggunakan desain eksperimen yang 

benar-benar bisa menggontrol variabel penelitian dengna ketat. Peneliti 

selanjudnya juga harus memperhatikan lamanya penggunaan media diversity doll.  

b Kontrol variabel diluar variabel penelitian. Diantara variabel luar yang perlu 

dikendalikan adalah situasi eksperimen, dan motivasi anak dalam mengikuti 

pembelajaran saat penelitian berlangsung, situasi eksperimen akan mempengaruhi 

terhadap validitas eksperimen. Tempat penelitian harus nyaman dan tenang,  

usahakan subjek penelitian tenang dan berkonsentrasi pada penelitian yang 

dilakukan. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR  ABSENSI  RESPONDEN 

KELOMPOK KONTROL DAN KELOMPOK 

EKSPERIMEN 
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Daftar Hadir Siswa Mangunsari 02 Kelas Eksperimen 

No Nama Agustus September 

27 28 29 30 31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

1 Aditya 

kurnia 

afrianto 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Muhamad 

adhisthia al 

fariz 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Mamela 

zagnia 

fahma 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Farrel 

Daniel 

prayogo 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Fandarista 

nailah 

adiatantri 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Galang 

desta 

sugiyanto 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Kiara 

rizkyani 

faira 

√  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Azka putri 

wilda fara 

najwah 

S √ √ S S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9 Rezha √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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aryadani 

saputro 

10 Rizal fahuri 

maulana 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 Alfiana 

farichas 

suilandia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12 Dwi 

yuwantari 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13 Vita dwi 

spautri 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14 Nadhif 

zidane 

adicandra 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15 Darma adi 

setiawan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16 Afrizal 

anwar 

zulfani 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Daftar Hadir Siswa Mangunsari 02 Kelas Kontrol 

No Nama Agustus September 

27 28 29 30 31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

1 Muhammad 

adika 

ferdiansah 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Aditya putra 

sabana 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Arung 

samudro 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Calista 

andin dika 

utomo 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 
Early 

susanti 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Muhamad 

falaah hanif 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Nafila 

jasmine 

hipatia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Krisna 

wijaya 

abdul 

rohmaan 

√ √ √ S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9 Lintang 

fairu zani 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 
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10 Muhamad 

nafis 

kurniawan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 Nayla 

zaskia 

septiadi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12 Sheva 

artharino 

rahgarjo 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13 Nasinta 

nurmala 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14 Kurniati 

winarsih 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15 Viola 

cahaya 

anggraini 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16 Muhamad 

nabil 

nurrohman 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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LAMPIRAN 2 

VALIDITAS DAN REABILITAS  

DATA HASIL UJI COBA 
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TABULASI DATA HASIL UJICOBA INSTRUMEN PENELITIAN 

                   NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Adit 4 2 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 

2 Aldi 1 2 3 2 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 

3 Fian 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

4 Fara 2 3 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 

5 Farel 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

6 Rara 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

7 Udin 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 

8 Sodikin 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

9 Zainudin 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 

10 Amanda 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 

11 Annisya 2 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

12 Bela 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

13 Cantika 3 2 4 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2 

14 Dofi 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 4 2 

15 Fajar 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

16 Intan 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 

17 Gilang 2 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 4 2 

18 Lala 3 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 

19 jefri 3 2 4 2 4 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 

20 Rehan 1 2 4 3 4 4 2 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
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Hasil Uji  Validitas  Dan Reabilitas Instrumen Penelitian 

Correlations 

 Jumlah  

1.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.359 

.120 

20 

2.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.317 

.174 

20 

3.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.160 

.502 

20 

4.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.296 

.206 

20 

5.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.766
*** 

.000 

20 

6.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.870
**

 

.000 

20 

7.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.346 

.135 

20 

8.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.373 

.105 

20 

9.          Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.223 

.344 

20 

10.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.570
** 

.021 

20 

11.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.512 

.344 

20 

12.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.543
* 

.013 

20 
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13.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.550
* 

.013 

20 

14.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.546
* 

013 

20 

15.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.598
** 

.005 

20 

16.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.602
** 

.005 

20 

17.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.674
** 

.001 

20 

18.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.484
** 

.031 

20 

19.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.632
** 

.003 

20 

20.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.665
** 

.001 

20 

21.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.674
** 

.001 

20 

22.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.704
** 

.001 

20 

23.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.542
** 

.013 

20 

24.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.718
** 

.000 

20 

25.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

.141 

.552 
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             N 20 

26.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.761
** 

.000 

20 

27.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.790
** 

.000 

20 

28.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.737
** 

.000 

20 

29.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.392 

.088 

20 

30.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.580
** 

.007 

20 

31.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.523
* 

.018 

20 

32.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.802
** 

.000 

20 

33.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.650
** 

.002 

20 

34.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.470
* 

.036 

20 

35.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.837
** 

.000 

20 

36.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.700
** 

.001 

20 

37.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.837
** 

.000 

20 

38.        Person Correlation .494
* 
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             Sig (2- tailed) 

             N 

.027 

20 

39.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.553
* 

.011 

20 

40.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.643
** 

.002 

20 

41.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.678
** 

.001 

20 

42.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.690
** 

.001 

20 

43.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.775
** 

.000 

20 

44.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.780
** 

.000 

20 

45.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.676
** 

.001 

20 

46.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.738
** 

.000 

20 

47.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.668
** 

.001 

20 

48.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.501
* 

.025 

20 

49.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

274 

242 

20 

50.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

628
** 

.003 

20 
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51.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

.880
** 

000 

20 

52.        Person Correlation 

             Sig (2- tailed) 

             N 

872
** 

.000 

20 

Jumlah       Persoan Correlation 

                   N 

1 

20 
 

* 
Correlation is significant at the 0.005 level (2-tailed) 

** 
Correlation is significant at the 0.01 level  

Reliability 

                             Case Proscesssing summary 

 N % 

Cases      Valid 

                Excluded
α 

                Total 

20 

0 

20 

100.0 

0 

100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 

 

                               Reliability Statistics 

 

Cronbach‟s 

Alpha 

Cronbach‟s 

Alpha Based on 

Standardized 

items 

 

 

 

N of items 

.962 .962 52 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of items 

152.1000 403.147 20.07853 52 
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LAMPIRAN 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulis identitas ibu secara lengkap, jawaban ibu terjamin kerasahaanya. 

2. Jawablah semua pertanyaan yang ada. 

3. Pada setiap pertanyaan disediakan empat jawaban dan ibu harus memilih 

salah satu jawaban dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolom jawaban 

yang telah disediakan.  

Pilihan jawaban adalah sebagai berikut: 

a Selalu 

b Sering 

c Kadang-kadang 

d Tidak pernah 

 

Contoh: Murid saya tidak menggangu temanya ketika istirahat. 

a. Bila murid ibu selalu tidak menggangu temanya ketika istirahat, maka 

berikan tanda ( √ ) pada kolom SL. 

b. Bila murid ibu sering tidak menggangu temanya ketika istirahat, maka 

berikan tanda ( √ ) pada kolom SR 

c. Bila murid ibu kadang-kadang  tidak menggangu temanya ketika istirahat, 

maka berikan tanda ( √ ) pada kolom KD 

d. Bila murid ibu tidak pernah  menggangu temanya ketika istirahat, maka 

berikan tanda ( √ ) pada kolom TP 

4. Terimakasih atas waktu dan kerjasamanya. 
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Responden 

Nama murid : 

Usia  : 

Kelas  : 

NO PERNYATAAN SL SR KD TP 

  1. Murid saya membaca doa sebelum dan 

setelah melakukan kegiatan 

    

  2. Murid saya tidak menggangu temanya 

yang sedang melakukan ibadah 

    

  3. Murid saya mau meminjami alat tulis 

ketika temanya tidak membawa dikelas. 

    

  4. Murid saya berteman dengan semua teman      

  5. Murid saya mau berbagi bekal kepada 

siapapun yang tidak membawa 

    

  6. Menyuarakan tidak senang dan membela 

temanya yang dijailin dengan teman yang 

lain 

    

  7. Melerai ketika ada teman yang berkelahi     

  8. Murid saya kurang menyukai jika temanya 

melakukan kecurangan saat bermain 

    

  9. Menghampiri dan menghibur temanya 

ketika sedang menangis 

    

10. Murid saya kurang menyukai temannya 

yang melakukan kecurangan saat belajar 

    

11. Mau berbagi tempat duduk dengan teman 

di kelas 
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12. Tidak menertawakan temanya ketika salah 

maju didepan kelas 

    

13. Tidak menghina temanya saat mengalami 

keadaan yang berbeda dengan dirinya 

    

14. Ketika teman atau teman lain kalah dalam 

perlombaan, murid saya menahan untuk 

memberikan komentar yang dapat melukai 

perasaaan anak yang lain 

    

15. Tidak memihak siapapun dan berkata 

dengan jujur 

    

16. Murid saya mengucapkan dan membalas 

salam 

    

17. Murid saya berbicara dengan suara yang 

ramah-ramah dan teratur ( tidak berteriak) 

    

18. Menghormati orang tua dan orang yang 

lebih tua 

    

19. Mendengarkan dan memperhatikan teman 

yang sedang berbicara 

    

20. Berbahasa sopan dan bermuka manis     

21. Memuji teman atau orang lain     

22. Bermain dengan teman (tidak bermain 

sendiri) 

    

23. Menolong teman yang lain yang sedang 

susah. 

    

24. Murid saya mau memohon dan memberi 

maaf 

    

25. Mengajak teman untuk bermain/ belajar     

26. Murid saya menunjukan sikap toleran     
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27. Menghargai keunggulan orang lain     

28. Menunjukan rasa empati     

29. Bersikap kooperatif dengan teman     

30. Sabar menunggu giliran     

31. Menghargai orang lain atau teman yang 

sedang menggungkapkan pendapat 

    

32. Murid saya tidak menggangu temannya 

ketika mengerjakan tugas 

    

33. Murid saya menerima kritik dan saran     

34. Murid saya melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

    

35. Murid saya meminta tolong dengan baik     

36. Murid saya memperhatikan orang lain atau 

teman yang sedang berbicara 

    

37. Murid saya berkomunikasi dengan 

temanya ketika mengalami musibah 

    

38. Murid saya suka menolong teman dan 

orang dewasa 

    

39. Murid saya menutup mulut jika bersin dan 

batuk 

    

40. Murid saya menjaga barang milik sendiri 

dan orang lain 

    

41. Murid saya menyayangi yang lebih muda 

dan menghormati yang lebih tua 

    

42. Murid saya menghargai teman atau orang 

lain 
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Variabel Indikator Situasi Deskripsi Situasi 

Toleransi  Anak yang 

toleran cenderung 

menunjukkan 

toleran pada 

orang lain tanpa 

menghiraukan 

perbedaan 

Disekolah saat 

istirahat 

( 2 anak perempuan dan 1 

laki-laki). Dua orang anak 

laki- laki sedang makan 

diruang makan saat 

istirahat. Seorang anak 

perempuan ingin lewat 

untuk duduk dan memakan 

bekalnya. Apa yang 

dilakukan oleh dua anak 

laki-laki tersebut? 

  Menunjukkan 

penghargaan 

pada orang 

dewasa dan figur 

yang memiliki 

wewenang 

Disekolah 

sebelum kegiatan 

pembelajaran 

(2 anak laki-laki). 

Ada dua anak perempuan 

yang sedang bermain 

didepan pintu, tiba-tiba 

buguru datang. 

Apa yang dilakukan oleh 

anak perempuan tersebut? 

  Terbuka untuk 

mengenal orang 

dari berbagai 

latar belakang 

dan keyakinan 

yang berbeda 

dengannya 

Dihalaman 

sekolah saat 

istirahat 

(2 anak laki-laki dan 1 

orang anak perempuan). 

Saat ketiga anak itu sedang 

bermain dihalaman 

sekolah, tiba-tiba datang 

seorang anak perempuan 

dengan baju sobek dan 

muka kucel ingin bermain 

bersama. 

  Menyuarakan Halaman sekolah 2 anak laki-laki dan 1 anak 
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perasaan tidak 

senang dan 

kepedulian atas 

seseorang yang 

dihina 

 

saat bermain perempuan. 3 anak itu 

sedang bermain ayunan, 

tiba-tiba ada anak bau 

karena belum mandi ingin 

ikut bermain. Kamu tidak 

boleh main kamu bau, 

pergi sana kata salah satu 

anak itu. Apa yang 

dilakukan oleh kedua anak 

yang lain? 

  Mengulurkan 

tangan pada anak 

lain yang lemah, 

tidak 

membolehkan 

adanya 

kecurangan 

Didalam kelas, 

saat pembelajaran 

Didalam kelas saat 

pembelajaran berlangsung, 

tiba-tiba anak laki-laki itu 

memukul anak laki-laki 

sampai menangis. Apa 

yang dilakukan oleh anak- 

anak yang lain? 

  Menahan diri 

untuk 

memberikan 

komentar yang 

akan melukai hati 

kelompok atau 

anak lain 

Didalam kelas 

saat pembelajaran 

Seluruh anak di dalam 

kelas yang sedang belajar . 

pakguru mempersilahkan 

adakah yang ingin maju 

kedepan, tiba-tiba 1 anak 

maju tetapi jawabanya 

belum benar. Apa yang 

dilakukan anak yang lain 

dalam kelas itu? 

  Fokus pada 

karakter positif 

Didalam kelas Saat kegiatan pembelajaran 

didalam kelas berlangsung, 
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yang ada pada 

orang lain 

meskipun ada 

perbedaan di 

antara mereka  

andi salah satu siswa 

dikelas itu mempunyai 

sifat ingin tau yang tinggi.  

Dia selalu menanyakan 

hal-hal yang menurutnya 

baru. Apa yang dilakukan 

anak-anak yang lain? 

  Menahan diri 

untuk tidak 

menilai orang 

lain. 

Dihalaman kelas 

saat istirahat 

Saat anak-anak bermain 

dihalaman sekolah, tiba-

tiba ada pemulung datang. 

Apa yang dilakukan oleh 

anak-anak itu? 
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INDAHNYA BERBAGI DENGAN SESAMA 

 Pukul 07.30 anak- anak mulai masuk kedalam kelas untuk belajar. Mereka 

belajar tentang rumahku. Bel berbunyi saatnya untuk istirahat. Mereka bermain 

dihalaman sekolah, setelah bermain mereka mencuci tangan dan mengambil bekal 

untuk makan bersama. Saat makan bersama mita datang ingin bergabung memakan 

bekalnya, tetapi dia tidak bisa duduk karena terhalang budi. Apa yang dilakukan oleh 

budi? 

 

SAYANGI AKU 

 Pada hari minggu anak-anak bermain bersama ditaman dekat rumahnya. Tiba-

tiba Andi datang dengna baju kotor, compang camping, bau ingin bermain bersama. 

Melihat kondisi andi maya dan ani tidak suka “ ayo kita tinggalkan saja dia bau, kotor 

dan kucel”.  Burhan kemudian berkata “ teman-teman kata buguru kita tidak boleh 

membeda bedakan teman saat bermain. Apa yang dilakukan maya dan ani? 

 

INDAHNYA KEBERSAMAAN 

 Bel berbunyi anak – anak belajar didalam kelas. Mereka belajar tentang 

rumahku. Saat teman-teman belajar dengan tertib memet tiba-tiba memukul momo, 

sampai membuat momo menangis. Sebagian teman menertawakan momo yang 

sedang menangis, mira datang dan berkata “ teman-teman kenapa kalian 

menertawakan momo? Dia kesakitan butuh bantuan kita. Akhirnya teman- teman 

sadar dan memisahkan mereka. Memet meminta maaf kepada momo karena telah 

memukul momo. Merekapun bersalaman dan mulai belajar kembali. 
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KITA SEMUA BERSAUDARA 

 Bel berbunyi anak – anak bermain dihalaman sekolah. Ada yang bermain 

bola, ayunan, prosotan ada yang membawa bekalnya kehalaman. Tiba-tiba mimi 

seorang pengemis datang dengan baju sobek-sobek dan bau yang tidak enak. 

“kasihanilah saya, saya belum makan dari kemarin malam dan apakah saya boleh 

bermain dengna kalian?. Ha..ha..ha… anak seperti kamu mau main sama kita yang 

benar aja?. Mimi pun meninggalkan mereka dengna wajah sedih. Tunggu maafkan 

kami yang telah menertawakan kamu. Kami sadar perbuatan itu salah kamu boleh 

main dengan kita.  

 

AKU DAN KAMU SAMA 

 Saat libur datang mimi, momo, sikembar berkumpul ditaman dekat rumah 

mereka. “Ayo mimi, sikembar kita bermain ayunan” kata simomo. Tiba-tiba saat 

bermain pak anto seorang pemulung datang. Ha…ha…ha.. siapa dia bawa karung, 

aku takut sikembar kata mimi. Anak-anak jangan takut aku bukan orang jahat, aku 

hanya mencari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Oo begitu maafkan 

kami pak, sekarang kami jadi tahu. 

  

SALING MENGHARGAI DENGAN TEMAN 

 Bel berbunyi anak-anak masuk kekelas untuk bermain sambil belajar. Hari ini 

pak guru akan memperkenalkan tentang alat-alat sekolah ada pensil, penghapus, buku 

dan masih banyak yang lainnya. Nah siapa diantara kalian yang bisa mengjitung 

gmbar pensil dipapan tulis ini?. Kemudian simoom maju akan tetapi jawaban simomo 

kurang tepat. Beberapa teman momo menertawakan momo, “ anak- anak jawaban 

momo tidak salah akan tetapi kurang benar, momo sudah hebat berani maju kedepan 

kalian harus menghargai usaha momo. Maafkan kami pak guru besuk kami tidak akan 

mengulanginya lagi.  
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LAMPIRAN 4 

RENCANA KEGIATAN MINGGUAN (RKM) 

DAN RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH) 
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NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL 

NAM. PT menghafal Asmaul Husna 55-60 

NAM. PT Menyebutkan rukun iman 

(religius) 

NAM. PT Memberi tanda V pada gambar 

makhluk ciptaan Allah dan tanda X 

untuk gambar yang bukan ciptaan 

Allah (religius) 

NAM. Bersedia membantu dan bekerja sama 

dengan orang lain=kerja sama 

NAM. PT melafalkan doa masuk dan keluar 

wc=religus 

NAM. PT menghafalkan surat al 

maun=religius 

NAM. PT menghafalkan hadits tentang  

kasih sayang 

NAM. PT melafalkan bacakan solat 

 

 

 

TEMA : LINGKUNGANKU 

SUB TEMA: RUMAHKU 

1. Guna rumah 

2. Bagian-bagian rumah  

3. Ruangan Rumah 

SOSIAL EMOSIONAL 

SOSEM.  Memberi tanda V pada gambar anak 

yang memelihara barang milik 

sendiri=disiplin, tanggung jawab 

SOSEM. BCC memelihara lingkungan 

rumah=tanggung jawab 

SOSEM.  PT mewarnai gambar rumah secara 

mandiri=kerja keras 

SOSEM.  TJ Anak yang berani sekolah 

sendiri=mandiri 

SOSEM. PT membuang sampah pada 

tempatnya 

SOSEM.  PT Merapikan alat permainan 

sendiri =disiplin 

SOSEM.  PT Membuka dan memasang tali 

sepatu =mandiri 

 

RENCANA KEGIATAN 

MINGGUAN 

 

KELOMPOK  : B 

SEMESTER    : I 

MINGGU KE  : 5 

 

FISIK MOTORIK KASAR 

FM. PT/DM Melompat ke depan kebelakang 

dengan menggunakan dua kaki =mandiri, 

kerja keras 

FM PT/DM Melompat dari ketinggian 40cm 

=mandiri, kerja keras 

FM. PT/DM Memanjat dan menaiki 5 

tangga=ulet, mandiri 

FM. PL Senam fantasi menirukan gerakan 

pohon ditiup angin=kreatif, mandiri 

 FM. PL Mengekspresikan gerakan dengan lagu 

„satu-satu aku sayang ibu‟ =kreatif  

FISIK MOTORIK HALUS 

FM. PT Menggambar bebas dengan bentuk 

dasar persegi (kreatif, mandiri) 

FM. PT Meniru membuat garis tegak dan 

lengkung (mandiri, kerja keras) 

FM. PT Membuat jumputan dengan tissue 

(Kreatif) 

FM. PT Menyusun rumah dari balok (kreatif, 

ulet) 

FM. PT menciptakan bentuk rumah dari korek 

api 

FM. PT membuat gambar dengan teknik 

mozaik dan memakai berbagai bentuk 

segitiga 

 

KOGNITIF 

KOG.  TJ jarak dan letak lokasi rumah ke 

sekolah=komunikatif  

KOG. TJ menceritakan bagian bagian rumah yang 

diketahui anak=komunikatif 

KOG. PT mencari jejak untuk menemukan jalan terdekat 

menuju rumah=ulet 

KOG. PT Memberi warna hijau pada gambar benda yang 

berat dan warna merah pada gambar yang ringan 

=ulet 

KOG. PT membedakan bentuk lingkaran, segitiga dan segi 

empat=disiplin 

KOG. PT Menyebutkan penjumlahan 1-10 dengan 

benda=ulet 

KOG. PT Membilang 1-10 dengan benda (ulet) 

KOG.40   PT Menulis kata berdasarkan gambar misal, 

rumah=tanggung jawab  

 

BAHASA 

B. PT Menerima dan menyampaikan pesan 

dengan runtut=disiplin, tanggungjawab 

B.  PT Menyebutkan nama diri dan alamat 

runah=tanggungjawab 

B. PT bercerita tentang gambar yang 

disediakan atau dibuat sendiri dengan 

urut dan bahasa yang jelas 

B. PT Mengucapkan sajak 

„rumahku‟=tanggung jawab 

B. PT Menggunakan kata ganti aku dan 

kamu=komunikatif 

B. TJ Kegiatan anggota keluarga di malam 

hari=komunikatif 

B. PT Membedakan kata yang mempunyai 

suku kata awal yang sama, misal: 

kamar-kasur 

B. PT menulis nama panggilannya  
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NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL 

NAM. PT menghafal Asmaul Husna 55-
60=religius 

NAM. BCC tentang tugas malaikat 

mikail=religius 

NAM. PT menyanyikan rukun islam=resligius 
NAM. PT. Menceritakan macam rumah dan 

lingkungan rumah=komunikatif, 

jujur=komunikatif 

NAM. PT. Melafalkan do‟a mau tidur dan 
bangun  

   Dan bangun tidur=religius, komunikatif 

NAM. Melafalkan Surat Al- Maun=religius 

NAM. Menghafalkan dan melafalkan huruf 
hijaiyah 

   =religius,komunikatif 

 

RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

 

KELOMPOK  : B 

SEMESTER    : 1 

MINGGU KE  : 6 

 SOSIAL EMOSIONAL 

SOSEM.  PT Membuang sampah pada tong 

sampah yang  ada di rumah 

=tanggung jawab 
SOSEM.       PT mengekspresikan perasaan 

gembira  

 mendapat tas baru dari ibu=jujur 

SOSEM.     DM bermain peran menjadi koki=kerja 
 keras, tanggung jawab 

SOSEM.    PT merapikan mainan setelah 

digunakan tanggung jawab 

SOSEM. BCC berani cerita sederhana tentang 
lingkungan rumah=komunikatif 

SOSEM. PT mencuci piring sendiri setelah 

makan =tanggung jawab 

FISIK MOTORIK KASAR 
FM. PT Bergerak  bebas sesuai irama music 

“Anak  

 Gembala”=kerja keras 

FM. DM/PT Melakukan gerakan seperti 
bangau di  

 Sawah=kerja keras 

FM. PT Melambungkan bola besar diudara 

dengan  dua  tangan=kerja keras 

FM. DM/PT Melempar 3 bola kecil ke 3 arah 

dengan tangan kiri=kerja keras 

FM. DM/PT Menggulirkan bola kearah teman  

 Dengan menyusuri tanah dengan 2 
tangan. 

 =kerja keras, mandiri 

FISIK MOTORIK HALUS 

FM. PT Melukis “Rumah” dengan 
menggunakan kuas =kreatifitas 

FM. PT menyusun bentuk rumah dari balok 

FM. PT Mencocok pola “Vas 

bunga”=tanggung jawab 
FM. PT Meronce hiasan jendela dengan 

„kertas bekas,sedotan,gelas 

aqua.dll=kerja keras, ulet 

FM. PT Menciptakan bentuk atap rumah dan 
tiang rumah dari kepingan geometri 

(bentuk segi empat)=kreatifitas 

FM. PT menciptakan sesuatu dari bahan 

bekas, misal kerdus bekas dibuat rumah 
FM. PT Menggambar “adik” lengkap secara 

proposional=kreatifitas 
 

KOGNITIF 

KOG. BCC tentang kegiatan dirumah misal: 

“Membantu ibu menyapu lantai”= mandiri 
KOG. BCC tentang berbagai macam alat 

transportasi=komunikatif 

KOG. BCC membedakan konsep besar/berat-

kecil/ringan dengan menimbang benda sekitar, 
misal: batu, penghapus, buku, kapur=rasa ingin 

tahu 

KOG. PT Membedakan tinggi rendah antara anggota 

anggota keluarga: Ayah, Ibu, Adik dan Kakak 
=tanggung jawab 

KOG. PT Menyebutkan urutan bilangan 10-20 pada 

gambar sendok di meja makan=komunikatif 

KOG. PT Menghubungkan lambang 1-10  bilangan 
dengan alat – alat yang ada di dapur misal: 

kompor, pisau, gayung=tanggung jawab 

  
 

BAHASA 

B. PT  melakukan 3-5 perintah secara 

berurutan dengan benar, misal mencabut 
rumput-memasukkan ke tong sambah-

cuci tangan-duduk=kerja keras, disiplin 

B. PT menyebutkan gerakan bayi tengkurap, 

merangkak=komunikatif 
B. PT  menirukan kembali suara bel di 

rumah  

 =tanggung jawab,komunikatif 

B. PT menjawab pertanyaan dimana letak 
sepatu  

 =komunikatif 

B.  PT menceritakan kembali tentang 

sarapan  pagi bersama 
keluarga=komunikatif 

B. PT membuat gambar rumah dan 

keluargaku  lalu menceritakan gambar 

yang dibuatnya=kerja keras,komunikatif 
B. PT  menulis nama panggilan sendiri 

dengan kartu berbentuk rumah(tanggung 

jawab) 
 

TEMA  : LINGKUNGANKU 

SUB TEMA : RUMAHKU 

1. Macam-macam rumah 

2. Jenis Rumah 

3. Ciri-ciri rumah muslim 

4. Lingkungan rumah 
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NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL 
 
NAM.2 PT menghafal Asmaul Husna 60-

65=komunikatif, religius 

NAM.30 PT menghafalkan 17 nama rosul=religius 
Nam.40 PT bersikap ramah kepada orang lain, ketika 

akan membagi surat pemberitahuan, anak 

disuruh mengantarkan surat kpd orang tua 

temannya/saling bertukar=kerja 

keras,komunikatif 

NAM.48 PT. Menceritakan alat – alat /barang yang ada 

di dalam sekolah=komunikatif, jujur 

NAM.49 PT. Memimpin doa didepan kelas =religius 

NAM.55 PT menghafalkan surat al maun 

NAM.65 PT melafalkan hadis tentang persaudaraan 

orang islam=religius 

NAM.73 Praktek solat berjamaah 

 
 

TEMA  : LINGKUNGANKU 

SUB TEMA  : SEKOLAHKU 

1. Guna sekolah dan Jenis sekolah 

2. Bagian Sekolah 

3. Alat-alat sekolah 

4. Lingungan sekolah 

5. Tata tertib sekolah 

SOSIAL EMOSIONAL 

SOSEM.4  PT jika teman berkelahi menengahi dan 

melaporkan kepada guru=disiplin 

SOSEM.  PT melaksanakan tugas dari guru menyapu 

halaman sekolah =kerja keras disiplin 

SOSEM. Membuang sampah pada tong sampah 

 =tanggung jawab,disiplin 

SOSEM. Berangkat sekolah tidak terlambt =disiplin 

SOSEM. TJ. Tentang kejadian “teman jatuh dari 

mainan”=bersahabat 

SOSEM. Berani bercerita tentang pengalaman  

SOSEM. Melaksanakan kegiatan mencocok gambar 

“papan tulis”(tgjwb,disiplin) 

 

 

 

RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 

 

KELOMPOK  : B 

SEMESTER    : 1 

MINGGU KE  : 7 

 

FISIK MOTORIK KASAR 
FM.3 PT membungkukkan badan=kerja keras 

FM.14 DM/PT. Menari  mengikuti irama musik 

 „rumahku‟=kerja keras 

FM.18 DM/PT Bermain dengan simpai dengan 
digelindingkan=kerja keras/tanggung jawab 

FM.19 DM/PT Melakukan gerakan koordinasi mata dan 

tangan=kerja keras 

FM.23  DM/PT Menagkap kantong biji dengan dua 

tangan=kerja keras 

FM .26 DM/PT Melempar bola basket ke keranjang dengan 

dua tangan=kerja keras 

FISIK MOTORIK HALUS 

FM.49  PT Mengecap bentuk gedung sekolah dengan 

pelepah pisang =kerja keras/tanggung jawab 

FM.53  PT Menciptakan bentuk pagar sekolah dengan tusuk 

gigi =tanggung jawab 

FM.54  PT Menganyam dengan daun pisang atau kertas 

=kerja keras/tanggung jawab 

FM.57  PT Membuat berbagi bunyi dengan alat musik, 

misal; gitar, piano, drumband, rebana 

FM.62  PT Membuat meja kursi dari bungkus korek api 

=kerja keras,tanggung jawab 

FM.64  PT Membuat gambar halaman sekolah dengan 

teknik mozaik memakai bentuk persegi =kerja 

keras, tanggung jawab 

FM.71 Makan bersama makanan bergizi 

 

KOGNITIF 

KOG. Menunjuk sebanyak – banyaknya benda yang ada disekolah 

yang berbentuk “segi empat”=komunikatif 

KOG. PT Membedakan suara teman dengan mata ditutup=rasa ingin 

tahu 

KOG. PT. Membedakan penuh dan kosong “mengisi botol aqua dengan 

pasir” =rasa ingin tahu, tanggung jawab 

KOG. PT. Membedakan benda – benda yang ada di dalam kelas yang 

berbentuk lingkaran =tanggung jawab 

KOG. PT. Membedakan konsep jauh – dekat “antara pintu kelas dan 

pintu pagar” 

KOG. PT. Menunjuk urutan alat –alat yang ada disekolah 1-10. 

=tanggung jawab 

 

BAHASA 

B. Memahani peraturan dan melakukan permainan 

tebak benda dengan kotak ajaib yg didalamnya ad 

benda alat tulis=kerja keras, rasa ingin tahu 

B PT melakukan percakapan dengan teman sebaya 

atau orang dewasa, misal ketika ad tamu anak-

anak memberi salam dan ramah diajak 

berkenalan=toleransi, komunikatif 

B. PT Memberikan keterangan posisi benda yang ada 

diluar kelas =tanggung jawab 

B. PT Menirukan 3-4 urutan kata, misal; meja ada 

didalam kelas   

B. PT Menceritakan kembali isi cerita tentang 

sekolahku =komunikatif, tanggung jawab 

B. PT Menyebutkan gerakan pantomim „menyapu 

sekolah‟ =komunikatif, tanggung jawab 

B. PT Menyebutkan gambar yang diperlihatkan oleh 

guru 

B. PT Membuat gambar dengan coretan permainan 

yang ada diluar kelas, misal; ayunan, perosotan, 

dll =tanggung jawab 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B Kelas Eksperimen TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : -  Guna rumah 

MINGGU KE  : 5   -  Bagian rumah 

HARI/TANGGAL: RABU  29 AGUSTUS 2012     - Ruangan rumah 

WAKTU  : 09.00-11.00  

MengetahuI, Semarang, 29 Agustus 2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 

 

Tarwiyah Sekti Soraya 
 

 

 

 

 

 

INDIKATOR 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 
TEKNIK HASIL 

UPACARA 
Bendera, 

Pengeras Suara 
  

Disiplin, semangat 

kebangsaan 

 

NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 
NAM.19 Mengucapkan kalimat toyibah 

 

 

FM.11 PL Senam fantasi menirukan gerakan 
pohon ditiup angin=kreatif, mandiri 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 

pendek, Asmaul Husna 
PT. mengucapkan kalimat toyibah “la ila ha illalah” 

DM/PT membungkukan badan sambil menyanyi “ kepala 

pundak-lutut kaki” 

Menirukan gerakan pohon tertiup angin pelan, kencang, dan 
amat kencang 

 

 

Buku panduan PAI 
Kaset kumuplan 

lagu  

 

 

 
Observasi  

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 
 

 

FM.64 PT membuat gambar dengan teknik 

mozaik dan memakai berbagai bentuk 

KEGIATAN INTI 
Mendengarkan cerita tentang “ Indahnya Berbagi Dengan 

Sesama” 

Mewarnai rumah dengan metode mozaik menggunakan 

daun pisang kering 

 
Boneka 

 

Gambar rumah, 

daun pisang 
kering, gunting, 

lem, kertas 

 

 
Observasi 

 

Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan 

Tanggung jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

 

B.18  Menyanyikan lebih dari 20 lagu anak 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 
Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Kontrol TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : -  Guna rumah 

MINGGU KE  : 5   -  Bagian rumah 

HARI/TANGGAL  : KAMIS 30 AGUSTUS 2012   - Ruangan rumah 

WAKTU  : 09.00-11.00 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 
NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.19 Mengucapkan kalimat toyibah 

 
 

FM.11 PL Senam fantasi menirukan gerakan 

pohon ditiup angin=kreatif, mandiri 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 
Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 

pendek, Asmaul Husna 

PT. mengucapkan kalimat toyibah “la ila ha illalah” 

DM/PT membungkukan badan sambil menyanyi “ kepala 
pundak-lutut kaki” 

Menirukan gerakan pohon tertiup angin pelan, kencang, dan 

amat kencang 

 
 

Buku panduan PAI 

Kaset kumuplan 

lagu  

 
 

 

Observasi  

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 

 

 
FM.64 PT membuat gambar dengan teknik 

mozaik dan memakai berbagai bentuk 

KEGIATAN INTI 

Mendengarkan cerita tentang “ Indahnya Berbagi Dengan 

Sesama” 
Mewarnai rumah dengan metode mozaik menggunakan daun 

pisang kering 

 

Gambar 

 
Gambar rumah, 

daun pisang 

kering,gunting, 

lem,kertas 

 

Observasi 

 
Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

B.20 PT Mengucapkan sajak 

„rumahku‟=tanggung jawab 
 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 
Pesan –pesan 

Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

 

Mengetahui, Semarang, 30 Agustus 2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 

(Tarwiyah) (Sekti Soraya) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Eksperimen TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : -  Guna rumah 

MINGGU KE  : 5   -  Bagian rumah 

HARI/TANGGAL  : JUM‟AT 31 AGUSTUS 2012   - Ruangan rumah 

WAKTU  : 08.30-10.30 

INDIKATOR 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 

NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 
NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.31PT  Menyebutkan rukun iman (religius) 

FM.5 PT/DM Melompat ke depan kebelakang 

dengan menggunakan dua kaki =mandiri, 

kerja keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 
pendek, Asmaul Husna 

Menyebutkan rukun iman 

 

Melompat dengan dua kaki sanbil menyebutkan bagian rumah 

 

 
Buku panduan PAI 

 

 

 
 

Observasi  

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 
 

 

KOG.18 PT mencari jejak untuk 

menemukan jalan terdekat menuju 
rumah=ule 

KEGIATAN INTI 
Mendengarkan cerita tentang “ Sayangi Aku” 

 

Mengerjakan maze 

 
Boneka 

 

Maze, pensil warna 

 
Observasi 

 

Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

 

B.20 PT Mengucapkan sajak 

„rumahku‟=tanggung jawab 

 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 

Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 
Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

 
Mengetahui, Semarang, 31 Agustus 2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 

 

(Tarwiyah) (Sekti Soraya) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Kontrol TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : -  Guna rumah 

MINGGU KE  : 5   -  Bagian rumah 

HARI/TANGGAL  : SABTU, 1 SEPTEMBER 2012   - Ruangan rumah 

WAKTU  : 08.30-10.30 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 
NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.31PT  Menyebutkan rukun iman 

(religius) 

FM.5 PT/DM Melompat ke depan kebelakang 

dengan menggunakan dua kaki 

=mandiri, kerja keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 
Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 

pendek, Asmaul Husna 

Menyebutkan rukun iman 

 

Melompat dengan dua kaki sanbil menyebutkan bagian 

rumah 

 
 

Buku panduan 

PAI 

 

 
 

 

Observasi  

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 

 
 

KOG.18 PT mencari jejak untuk 

menemukan jalan terdekat 

menuju rumah=ulet 

KEGIATAN INTI 

Mendengarkan cerita tentang “Sayangi Aku ” 
 

Mengerjakan mazE 

 

Gambar 
 

Maze, pensil 

warna 

 

Observasi 
 

Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan 

Tanggung jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

 

B.20 PT Mengucapkan sajak 

„rumahku‟=tanggung jawab 

 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 
Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

 
Mengetahui, Semarang, 1 September 2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 

(Tarwiyah) (Sekti Soraya) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Eksperimen  TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : -  Macam-macam rumah 

MINGGU KE  : 6   -  Jenis rumah 

HARI/TANGGAL  : SENIN  3 SEPTEMBER  2012   -   ciri – cirri rumah muslim 

WAKTU  : 09.00-11.00  -  Lingkungan rumah 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 

NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.32 PT menyanyikan rukun 
islam=resligius 

FM.22 PT Melambungkan bola besar 

diudara dengan  dua  tangan=kerja 

keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 

pendek, Asmaul Husna 

Menyanyikan rukun iman 
 

Melambungkan dan menangkap bola 

 

 

Buku panduan PAI 

 

 

 

 

Observasi  
 

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 

 
KOG.39 PT Menghubungkan lambang 1-

10  bilangan dengan alat – alat 

yang ada di dapur misal: kompor, 

pisau, gayung=tanggung jawab 

KEGIATAN INTI 

Mendengarkan cerita tentang “ Indahnya Kebersamaan” 
Membilang 1-10 dengan alat-alat diapur 

 

Boneka 
Bola 

 

Observasi 
Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

 

SOSEM.31  PT Membuka dan memasang tali 

sepatu =mandiri 
 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 
Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

 
Mengetahui, Semarang, 3 September 2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 

 
(Tarwiyah)   (Sekti Soraya) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Kontrol TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : -  Macam-macam rumah 

MINGGU KE  : 6   -  Jenis rumah 

HARI/TANGGAL  : SELASA  4  SEPTEMBER  2012   -   ciri – cirri rumah muslim 

WAKTU  : 09.00-11.00  -  Lingkungan rumah 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 

NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 
NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.32 PT menyanyikan rukun 

islam=resligius 

FM.22 PT Melambungkan bola besar diudara 
dengan  dua  tangan=kerja keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 
pendek, Asmaul Husna 

Menyanyikan rukun iman 

 

Melambungkan dan menangkap bola 

 

 
Buku panduan PAI 

 

 

 
 

Observasi  

 

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 
 

 

KOG.39 PT Menghubungkan lambang 1-

10  bilangan dengan alat – alat 
yang ada di dapur misal: kompor, 

pisau, gayung=tanggung jawab 

KEGIATAN INTI 
Mendengarkan cerita tentang “ Indahnya Kebersamaan” 

 

Membilang 1-10 dengan alat-alat diapur 

 
Gambar 

 

Bola 

 
Observasi 

 

Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

 

SOSEM.31  PT Membuka dan memasang tali 

sepatu =mandiri 

 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 

Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 
Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

Mengetahui, Semarang, 4 September 2012 
Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 

Tarwiyah Sekti Soraya 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Eksperimen TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : - Macam-macam rumah  

MINGGU KE  : 6   -  Jenis rumah 

HARI/TANGGAL  : RABU 5  SEPTEMBER 2012   - ciri – cirri rumah muslim 

WAKTU  : 09.00-11.00  -  Lingkungan rumah 

INDIKATOR 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 

NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.61 Menghafalkan dan melafalkan huruf 
hijaiyah 

FM.24 DM/PT Melempar 3 bola kecil ke 3 

arah dengan tangan kiri=kerja keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 

pendek, Asmaul Husna 

Menghafalkan dan melafalkan huruf hijaiyah 
 

DM/PT Melempar 3 bola kecil ke 3 arah dengan tangan 

kiri=kerja kera 

 

 

Buku panduan PAI 

 

 

 

 

Observasi  
 

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 

 
 

KOG.36 PT Menyebutkan urutan bilangan 

10-20 pada gambar sendok di meja 

makan=komunikatif 

KEGIATAN INTI 

Mendengarkan cerita tentang “ Kita Semua Bersaudara” 
  

Menyebutkan urutan 10-20 menggunakan sendok 

 

Boneka 
 

Sendok, meja 

 

Observasi 
 

Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan 

Tanggung jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

 

SOSEM.6 PT Membuang sampah pada tong 

sampah yang  ada di rumah 
=tanggung jawab 

 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 
Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

 

MengetahuI, Semarang, 5 September  2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 

 

(Tarwiyah)                       (Sekti Soraya) 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Kontrol TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : - Macam-macam rumah  

MINGGU KE  : 6   -  Jenis rumah 

HARI/TANGGAL  : KAMIS 6  SEPTEMBER 2012   - ciri – cirri rumah muslim 

WAKTU  : 09.00-11.00  -  Lingkungan rumah 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 

NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 
NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.61 Menghafalkan dan melafalkan huruf 

hijaiyah 

FM.24 DM/PT Melempar 3 bola kecil ke 3 
arah dengan tangan kiri=kerja keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 
pendek, Asmaul Husna 

Menghafalkan dan melafalkan huruf hijaiyah 

 

DM/PT Melempar 3 bola kecil ke 3 arah dengan tangan 
kiri=kerja keras 

 

 
Buku panduan PAI 

 

 

 
 

Observasi  

 

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 

 
 

KOG.36 PT Menyebutkan urutan bilangan 10-

20 pada gambar sendok di meja 

makan=komunikatif 

KEGIATAN INTI 

Mendengarkan cerita tentang “ Kita Semua Bersaudara” 
 

Menyebutkan urutan 10-20 menggunakan sendok 

 

 

Gambar 
 

Sendok, meja 

 

Observasi 
 

Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

 

SOSEM.6 PT Membuang sampah pada tong 
sampah yang  ada di rumah 

=tanggung jawab 

 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 
Pesan –pesan 

Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

 
MengetahuI, Semarang, 6 September  2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 
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(Tarwiyah)                      (Sekti Soraya) 

 

 
 

 

 

 

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Eksperimen TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : - Macam-macam rumah  

MINGGU KE  : 6   -  Jenis rumah 

HARI/TANGGAL  :JUM‟AT, 7  SEPTEMBER 2012   - ciri – cirri rumah muslim 

WAKTU  : 08.30-10.30  -  Lingkungan rumah 

INDIKATOR 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 
NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.53 PT. Melafalkan do‟a mau tidur  

FM.13 PT Bergerak  bebas sesuai irama music 
“Anak  

 Gembala”=kerja keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 
Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 

pendek, Asmaul Husna 

FISIK MOTORIK KASAR 

DM/PT Melempar 3 bola kecil ke 3 arah dengan tangan 
kiri=kerja keras 

 

 
 

Buku panduan PAI 

 

 
 

 

Observasi  

 
Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 

 

 

FM.44 PT Mencocok pola “Vas 
bunga”=tanggung jawab 

KEGIATAN INTI 

Mendengarkan cerita tentang “ Aku Dan Kamu Sama” 

 

Mencocok gambar vas bunga 

 

Boneka 

 

Gambar vas bunga, 
alat pencocok 

 

Observasi 

 

Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

SOSEM.10       PT mengekspresikan perasaan 

gembira  

 
 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 
Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

Mengetahui, Semarang, 7 September  2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 
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(Tarwiyah)                       (Sekti Soraya) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Kontrol TEMA : Rumahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA : - Macam-macam rumah  

MINGGU KE  : 6   -  Jenis rumah 

HARI/TANGGAL  :SABTU, 8  SEPTEMBER 2012   - ciri – cirri rumah muslim 

WAKTU  : 08.00-11.00  -  Lingkungan rumah 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 
NAM.2 Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55 Menghafalkan surat Al Maun 

NAM.53 PT. Melafalkan do‟a mau tidur  

FM.13 PT Bergerak  bebas sesuai irama music 
“Anak  

 Gembala”=kerja keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 
Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 

pendek, Asmaul Husna 

FISIK MOTORIK KASAR 

DM/PT Melempar 3 bola kecil ke 3 arah dengan tangan 
kiri=kerja keras 

 

 
 

Buku panduan PAI 

 

 
 

 

Observasi  

 
Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 

 

 

FM.44 PT Mencocok pola “Vas 
bunga”=tanggung jawab 

KEGIATAN INTI 

Mendengarkan cerita tentang “ Aku Dan Kamu Sama” 

 

Mencocok gambar vas bunga 

 

Gambar 

 

Gambar vas bunga, 
alat pencocok 

 

Observasi 

 

Unjuk kerja 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 

SOSEM.10       PT mengekspresikan perasaan 

gembira  
 

 

KEGIATAN AKHIR 

Mengulas kegiatan 
Pesan –pesan 

Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 
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Mengetahui, Semarang, 8 September  2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 
 

 

(Tarwiyah)                       (Sekti Soraya) 

 

 

 

 

 

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Eksperimen TEMA                : Sekolahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA       :  - Guna sekolah dan Jenis sekolah  
MINGGU KE  : 7 -    bagian sekolah   

HARI/TANGGAL  :SENIN, 10 SEPTEMBER 2012  -  Alat-alat sekolah 

WAKTU  : 08.30-10.30  -   Tata tertib sekolah 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 

NAM.49 PT. Memimpin doa didepan kelas 

=religius 

NAM.2  Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55  Menghafalkan surat Al Maun 

FM .26 DM/PT Melempar bola basket ke 

keranjang dengan dua tangan=kerja 
keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 

pendek, Asmaul Husna 

 

FISIK MOTORIK KASAR 

Melempar bola basket ke keranjang dengan dua 

tangan=kerja keras 
 

 

 

Buku panduan PAI 

 

 

 

 

Observasi  

 

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 
 

 

KOG.2 Menunjuk sebanyak – banyaknya benda 

yang ada disekolah yang berbentuk “segi 
empat”=komunikatif 

KEGIATAN INTI 
Mendengarkan cerita tentang “Saling Menghargai Dengan 

Teman ” 

Tanya jawab tentang benda-benda disekolah yang berbentuk 

persegi 

 
Boneka 

 

 
Observasi 

 

 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 

Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 

Alat bermain, 

serbet 

  Bersahabat dan realistis 
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SOSEM.4  PT jika teman berkelahi menengahi 

dan melaporkan kepada guru=disiplin 
 

 

KEGIATAN AKHIR 
Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 

Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

Mengetahui, Semarang, 10 September  2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 
 

(Tarwiyah)                       (Sekti Soraya) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK : B kelas Kontrol TEMA                : Sekolahku 

SEMESTER : 1 SUB TEMA       :  - Guna sekolah dan Jenis sekolah  
MINGGU KE  : 7 -    bagian sekolah   

HARI/TANGGAL  :SELASA, 11 SEPTEMBER 2012  -  Alat-alat sekolah 

WAKTU  : 08.30-10.30  -   Tata tertib sekolah 

INDIKATOR 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALAT/SUMBER 

BELAJAR 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN ANAK 

PEND. NASIONALISME, 

KARAKTER BANGSA, 

KEWIRAUSAHAAN, 

EKONOMI KREATIF 

  TEKNIK HASIL  

 

NAM.49 PT. Memimpin doa didepan kelas 
=religius 

NAM.2  Menghafal Asmaul Husna 

NAM.55  Menghafalkan surat Al Maun 

FM .26 DM/PT Melempar bola basket ke 

keranjang dengan dua tangan=kerja 

keras 

KEGIATAN AWAL (30 MENIT) 

Berbaris, masuk kelas, ikrar, salam, hafalan, surat-surat 
pendek, Asmaul Husna 

 

FISIK MOTORIK KASAR 

Melempar bola basket ke keranjang dengan dua 

tangan=kerja keras 

 

 

 
Buku panduan PAI 

 

 

 
 

Observasi  

 

Unjuk kerja 

  

 

 

religius 

 

 

 

KOG.2 Menunjuk sebanyak – banyaknya benda 
yang ada disekolah yang berbentuk “segi 

empat”=komunikatif 

KEGIATAN INTI 

Mendengarkan cerita tentang “ Saling Menghargai Dengan 

Teman” 

Tanya jawab tentang benda-benda disekolah yang berbentuk 
persegi 

 

Gambar 

 

Observasi 

 

 

  

 

Toleransi dan Tanggung 

jawab 
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Pembiasaan, rutinitas ISTIRAHAT 

Cuci tangan, berdoa, makan bekal, bermain 
Alat bermain, 
serbet 

  Bersahabat dan realistis 

SOSEM.4  PT jika teman berkelahi menengahi 

dan melaporkan kepada guru=disiplin 
 

 

KEGIATAN AKHIR 
Mengulas kegiatan 

Pesan –pesan 

Menyanyikan lagu “semua sayang  padaku” 

Doa – pulang 

    

 

komunikatif 

Mengetahui, Semarang, 11 September  2012 

Kepala RA Mangunsari 02 Guru Kelas 
 

 

(Tarwiyah)                       (Sekti Soraya) 
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LAMPIRAN 5 

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 
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PRETEST 

         kelas Kontrol  

 No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Adika 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 

2 aditya 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 

3 Arung 4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 2 2 1 

4 Dinda 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 

5 Hanif 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 

6 Jasmin 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 

7 Early 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 

8 Krisna 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 

9 Lintang 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 

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

11 Nayla 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 

12 Rino 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

13 Sinta 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 

14 Tiwi 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 

15 Viola 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 

16 Nabil 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
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No 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 

2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 

3 2 4 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 2 4 3 

4 2 2 3 3 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 

5 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 

6 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 3   2 

7 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

8 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

9 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 

10 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 

11 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 

12 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 

13 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 

14 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

15 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 

16 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 
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No 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Jumlah % Kategori 

1 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 101 60% Rendah 

2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 88 52% Rendah 

3 4 4 2 2 1 1 2 2 2 4 95 57% Rendah 

4 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 76 45% Rendah 

5 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 92 55% Rendah 

6 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 92 55% Rendah 

7 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 108 64% Tinggi 

8 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 92 55% Rendah 

9 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 103 61% Rendah 

10 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 73 43% Sangat Rendah 

11 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 91 54% Rendah 

12 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 91 54% Rendah 

13 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 82 49% Rendah 

14 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 110 65% Tinggi 

15 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 114 68% Tinggi 

16 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 85 51% Rendah 
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Kelas Eksperimen 

No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Aditya 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 

2 Adis 3 3 1 3 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 

3 Amel 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 2 1 4 1 1 2 

4 Farel 1 2 3 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 3 

5 Fanda 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 

6 Galang 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 1 1 2 3 

7 Kania 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 

8 Putri 3 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

9 Rheza 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 

10 Rizal 3 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 

1 Saila 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 

12 Tari 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 3 

13 Vita 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 

14 Zidane 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 

15 Awan 2 4 4 2 3 2 2 3 1 2 4 4 3 3 3 3 

16 Afrizal 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 
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No 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 

2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 

4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

5 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 

6 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 1 

7 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 

8 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 

9 2 3 3 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 

10 2 2 3   2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 

1 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 

12 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 

13 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 

14 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 

15 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 

16 2 3 2 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 
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No 36 37 38 39 40 41 42 Jumlah % Kategori 

1 2 3 1 1 3 3 1 88 52% Rendah 

2 2 2 3 2 3 2 2 90 54% Rendah 

3 2 2 2 2 1 3 2 86 51% Rendah 

4 2 2 2 1 3 2 2 73 43% Sangat Rendah 

5 2 2 2 2 3 2 2 95 57% Rendah 

6 3 1 2 1 1 2 1 86 51% Rendah 

7 3 2 3 3 4 3 3 122 73% Tinggi 

8 2 2 2 3 2 1 2 68 40% Sangat Rendah 

9 4 2 4 2 4 3 3 111 66% Tinggi 

10 1 1 2 1 1 2 1 86 51% Rendah 

1 2 2 1 3 3 2 2 85 51% Rendah 

12 2 2 2 2 4 3 3 113 67% Tinggi 

13 3 2 2 3 3 2 2 93 55% Rendah 

14 2 2 2 3 4 3 3 103 61% Rendah 

15 2 2 3 2 4 3 3 111 66% Tinggi 

16 3 3 3 2 4 3 3 117 70% Tinggi 
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POST TEST 

  Kelas Eksperimen 

  No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Aditya Kurniawan 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 

2 Adis 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 

3 Amel 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 4 

4 Farel 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 4 

5 Fanda 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 

6 Galang 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 

7 Kania 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

8 Putri 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

9 Rheza 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 

10 Rizal F 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

11 Saila 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 

12 Tari 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

13 Vita 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 

14 Zidan 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

15 Awan 2 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 

16 Afrizal 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 
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No 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 
2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 
3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 
4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 
5 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
6 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 
7 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
8 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
9 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
10 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
11 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
12 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 
13 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 4 4 

14 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 

15 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 

16 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
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No 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Jumlah % Kategori 

1 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 131 78% Tinggi 

2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 119 71% Tinggi 

3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 134 80% Tinggi 

4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 133 79% Tinggi 

5 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 141 84% Sangat Tinggi 

6 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 141 84% Sangat Tinggi 

7 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 152 90% Sangat Tinggi 

8 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 141 84% Sangat Tinggi 

9 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 142 85% Sangat Tinggi 

10 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 151 90% Sangat Tinggi 

11 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 144 86% Sangat Tinggi 

12 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 147 88% Sangat Tinggi 

13 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 147 88% Sangat Tinggi 

14 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 104 62% Rendah 

15 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 126 75% Tinggi 

16 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 135 80% Tinggi 
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Kelas Kontrol 

  
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Adika 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 

2 Aditya Putra 2 2 2 4 3 3 1 2 2 2 4 2 2 2 3 2 

3 Arung 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 

4 Dinda 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 4 

5 Early 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 

6 Hanif 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 

7 Jasmin 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 

8 Krisna 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 

9 Lintang 2 4 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 

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

11 Nayla 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 

12 Reno 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 

13 Sinta 3 4 2 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 

14 Tiwi 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 2 

15 Viola 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 

16 Nabil 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
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No 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 

2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 

3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 

4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 

5 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 

6 2 3 2 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 

7 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 

8 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 

9 4 2 1 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

10 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 1 

11 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 4 2 4 

12 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 

13 3 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 

14 3 4 2 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 3 

15 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 

16 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 4 2 2 2 3 2 
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No 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Jumlah % Kategori 

1 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 117 70% Tinggi 

2 2 2 2 1 2 3 2 4 3 3 93 55% Rendah 

3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 133 79% Tinggi 

4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 123 73% Tinggi 

5 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 114 68% Tinggi 

6 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 112 67% Tinggi 

7 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 115 68% Tinggi 

8 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 109 65% Tinggi 

9 2 4 3 1 3 2 2 4 3 3 109 65% Tinggi 

10 2 4 2 2 2 2 3 4 3 3 99 59% Rendah 

11 2 3 2 1 3 2 2 4 3 3 113 67% Tinggi 

12 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 91 54% Rendah 

13 2 4 3 1 3 2 2 4 2 2 107 64% Tinggi 

14 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 119 71% Tinggi 

15 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 111 66% Tinggi 

16 2 4 2 2 3 2 1 2 2 3 94 56% Rendah 
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LAMPIRAN 6  

UJI NORMALITAS DATA PRETEST KELOMPOK 

KONTROL DAN KELOMPOK EKSPERIMEN 
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DATA HASIL BELAJAR (PRE TEST)  ANTARA  KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                      
Eksperimen Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 Jumlah 1 K-01 Jumlah 

2 E-02 88.00 2 K-02 101.00 

3 E-03 90.00 3 K-03 88.00 

4 E-04 86.00 4 K-04 95.00 

5 E-05 73.00 5 K-05 76.00 

6 E-06 95.00 6 K-06 92.00 

7 E-07 86.00 7 K-07 92.00 

8 E-08 122.00 8 K-08 108.00 

9 E-09 68.00 9 K-09 92.00 

10 E-10 111.00 10 K-10 103.00 

11 E-11 86.00 11 K-11 73.00 

12 E-12 85.00 12 K-12 91.00 

13 E-13 113.00 13 K-13 91.00 

14 E-14 93.00 14 K-14 82.00 

15 E-15 103.00 15 K-15 110.00 

16 E-16 111.00 16 K-16 114.00 

 = 1410.00  = 1408.00 

n1 = 16 n2 = 16 
 

x1 
 

= 94.00 

 

x2 
 

= 93.87 

s1
2
 = 232.0000 s2

2
 = 139.8381 

s1 = 15.232 s2 = 11.825 
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UJI NORMALITAS  
  DATA NILAI HASIL BELAJAR (PRE TEST) KELOMPOK KONTROL 
  

                       Hipotesis 

                    Ho : Data berdistribusi normal 
               Ha : Data tidak berdistribusi normal 

              

                       Pengujian Hipotesis: 
                  Rumus yang digunakan: 

                  

 
 

                      
                       
                       
                       
                       
                       Kriteria yang digunakan 

                 
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

                 
                       Pengujian Hipotesis 

                  Nilai maksimal 
 

= 
 

114.00 Panjang Kelas 
 

= 
 

6.83 
    

Nilai minimal 
  

= 
 

73.00 
Rata-rata ( 
x )  

  
= 

 
93.87 

   Rentang 
   

= 
 

41.00 s 
    

= 
 

11.83 
   Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
16 

   

                       

Kelas Interval Batas Kelas 
Z untuk 
batas 
kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

  
Ei 

  73.00 - 79.00 72.50 -1.81 0.4646 0.0768 1.2289 2 0.4838 2.1 1.81 

80.00 - 86.00 79.50 -1.21 0.3878 0.1545 2.4713 1 0.8759 1.33 1.21 

87.00  93.00 86.50 -0.62 0.2333 0.2210 3.5356 6 1.7177 0.56 0.62 

94.00 - 100.00 93.50 -0.03 0.0124 0.2249 3.5992 1 1.8770 0.21 0.03 

101.00 - 107.00 100.50 0.56 0.2126 0.1629 2.6071 2 0.1414 0.98 0.56 

108.00 - 114.00 107.50 1.15 0.3755 0.0840 1.3435 3 2.0423 1.75 1.15 

          114.50 1.74 0.4595         2.52 1.74 

                              ²  = 7.1381 

   

 
 

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7.81 
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UJI NORMALITAS  
  DATA NILAI HASIL BELAJAR (AKHIR) KELOMPOK 

KONTROL 
  

                       Hipotesis 

                    

Ho : 

Data 
berdistribusi 
normal 

               

Ha : 

Data tidak 
berdistribusi 
normal 

              

                       Pengujian Hipotesis: 
                  Rumus yang digunakan: 

                  

 
 

                      
                       
                       
                       
                       
                       Kriteria yang digunakan 

                 
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

                 
                       Pengujian Hipotesis 

                  Nilai maksimal 
 

= 
 

133.00 Panjang Kelas 
 

= 
 

7.00 
    

Nilai minimal 
  

= 
 

91.00 

Rata-
rata ( 
x )  

  
= 

 
109.94 

   Rentang 
   

= 
 

42.00 s 
    

= 
 

11.32 
   Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
16 

   

                       
Kelas Interval 

Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

Peluang untuk 
Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

  
Ei 

  
91.00 - 97.00 90.50 

-
1.72 0.4571 0.0929 1.4870 3 1.5394 2.1 1.72 

98.00 - 104.00 97.50 
-

1.10 0.3641 0.1796 2.8731 1 1.2211 1.33 1.10 

105.00  111.00 104.50 
-

0.48 0.1846 0.2395 3.8315 4 0.0074 0.56 0.48 

112.00 - 118.00 111.50 0.14 0.0549 0.2205 3.5273 5 0.6148 0.21 0.14 

119.00 - 125.00 118.50 0.76 0.2754 0.1401 2.2416 2 0.0260 0.98 0.76 

126.00 - 133.00 125.50 1.38 0.4155 0.0659 1.0539 1 0.0028 1.75 1.38 

          133.50 2.08 0.4813         2.52 2.08 

                              ²  = 3.4116 

   

 
 

         

                       

                       

                       

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   



 

 
 
 
 
 

161 

      
3.4116 

 
7.81   

          

    UJI NORMALITAS  
  DATA NILAI HASIL BELAJAR (AKHIR) KELOMPOK EKSPERIMEN 
  

                       Hipotesis 
                     Ho : Data berdistribusi normal 

               Ha : Data tidak berdistribusi normal 
              

                       Pengujian Hipotesis: 

                   Rumus yang digunakan: 
                   

 
 

                      
                       
                       
                       
                       
                       Kriteria yang digunakan 

                  
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

                  
                       Pengujian Hipotesis 

                   Nilai maksimal 
  

= 
 

152.00 Panjang Kelas 
 

= 
 

8.00 

    

Nilai minimal 
   

= 
 

104.00 

Rata-
rata ( x 
)  

  
= 

 
136.75 

   Rentang 
   

= 
 

48.00 s 
    

= 
 

12.49 

   Banyak kelas 
   

= 
 

6 n 
    

= 
 

16 

   

                       

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
Kls. 

Untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

  
Ei 

  104.00 - 111.00 103.50 -2.66 0.4961 0.0177 0.2839 1 1.807 
 

2.66 

112.00 - 119.00 111.50 -2.02 0.4784 0.0620 0.9926 1 0.000 
 

2.02 

120.00  127.00 119.50 -1.38 0.4163 0.1458 2.3336 1 0.762 
 

1.38 

128.00 - 135.00 127.50 -0.74 0.2705 0.2306 3.6901 4 0.026 
 

0.74 

136.00 - 143.00 135.50 -0.10 0.0399 0.2454 3.9258 4 0.001 
 

0.10 

144.00 - 152.00 143.50 0.54 0.2055 0.1908 3.0526 5 1.242 
 

0.54 

          152.50 1.26 0.3963         
 

1.26 

                              ²  = 3.8386 
   

 
 

         

                       

                       

                       

      
3.8386 

 
7.81   

          

 
Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7.81 
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LAMPIRAN 7 

UJI HOMOGENITAS DATA PRETEST KELOMPOK 

KONTROL  

DAN KELOMPOK EKSPERIMEN 
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DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  ANTARA  KELOMPOK EKSPERIMEN DAN 
KONTROL 

                      Eksperimen Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 131.00 1 K-01 117.00 

2 E-02 119.00 2 K-02 93.00 

3 E-03 134.00 3 K-03 133.00 

4 E-04 133.00 4 K-04 123.00 

5 E-05 141.00 5 K-05 114.00 

6 E-06 141.00 6 K-06 112.00 

7 E-07 152.00 7 K-07 115.00 

8 E-08 141.00 8 K-08 109.00 

9 E-09 142.00 9 K-09 109.00 

10 E-10 151.00 10 K-10 99.00 

11 E-11 144.00 11 K-11 113.00 

12 E-12 147.00 12 K-12 91.00 

13 E-13 147.00 13 K-13 107.00 

14 E-14 104.00 14 K-14 119.00 

15 E-15 126.00 15 K-15 111.00 

16 E-16 135.00 16 K-16 94.00 

 = 2188.00  = 1759.00 

n1 = 16 n2 = 16 
 

x1 
 

= 136.75 

 

x2 
 

= 109.94 

s1
2
 = 156.0667 s2

2
 = 128.0625 

s1 = 12.493 s2 = 11.316 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA NILAI HASIL BELAJAR (PRE TEST)   ANTARA 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          

                          Hipotesis 
                      

                          Ho : 1
2
 = 2

2


                   

Ha : 1
2


 

= 
 

2
2


                   

                          Uji Hipotesis 

                     

                          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
             

 
 

                         

                          

                          

                          Ho diterima apabila F < F 1/2 (nb-1):(nk-1) 
               

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

     
F 1/2 (nb-1):(nk-1) 

                

                          Dari data diperoleh: 
                   

                          
Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

     

     Jumlah 1410 1408 
      

n 
 

16 16 
     x 94.00 93.87 
     Varians (s

2
) 232.0000 139.8381 

     Standart deviasi (s) 15.23 11.83 
     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
              

                          
F = 

232.00 
= 1.6591 

                139.84 
                

                          Pada  = 5% dengan: 
                   

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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dk pembilang = nb - 1 = 16 - 1 = 15 

             dk penyebut = nk -1 = 16 - 1 = 15 
             F (0.05)(15:15) = 2.4 

                                              

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

  
1.6591 2.4 

                   

                          Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 
kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  ANTARA 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          Hipotesis 

                      

                          Ho : 1
2
 = 2

2


                   

Ha : 1
2


 

= 
 

2
2


                   

                          Uji Hipotesis 

                     

                          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
             

 
 

                         

                          

                          

                          Ho diterima apabila F < F 1/2 (nb-1):(nk-1) 
               

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

     
F 1/2 (nb-1):(nk-1) 

                

                          Dari data diperoleh: 
                   

                          
Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

     

     Jumlah 2188 1759 
     n 16 16 
      

x 
 

136.75 109.94 
     Varians (s

2
) 156.0667 128.0625 

     Standart deviasi (s) 12.49 11.32 
     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
              

                          
F = 

156.07 
= 1.2187 

                128.06 
                

                          Pada  = 5% dengan: 
                   

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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dk pembilang = nb - 1 = 16 - 1 = 15 
             dk penyebut = nk -1 = 16 - 1 = 15 
             

F (0.025)(15:15) = 

2.4 
 
 
 

                   

                           

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

  
1.2187 2.4 

                   

                          Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 
kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 
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LAMPIRAN 8 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA NILAI HASIL BELAJAR (AWAL)  ANTARA KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          

                          Hipotesis 

                      Ho : 1 < 2

                   Ha : 1 > 2

                   

                          Uji Hipotesis 

                     Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
             

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

                          Dimana, 
                        

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Ho ditolak apabila t > t(1-)(n1+n2-2) 
                

 
 

                         
                          

                          

                           
Dari data diperoleh: 

                   
Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

     

     Jumlah 1410 1408 
      

n 
 

16 16 
     X 94.00 93.87 
     Varians (s

2
) 232.0000 139.8381 

     Standart deviasi (s) 15.23 11.83 
     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
 
 
 
 
 
 

              

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21






   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11






ss
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s =  

16 1 232.00 + 16 1 139.84 
= 13.6352      

    
16 + 16 

 
2 

        

                          

t = 

94.00 
 

93.87   

= 0.028            

13.6352 

 

 
 

1 + 1 
            

    
16 16 

                Pada  = 5% dengan dk = 16+ 16  - 2 = 30 diperoleh t(0.95)(30) =  1.70 
     

 
 

                         

                          

                          

                          

    
0.02766 

 
1.70   

             Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen tidak 
lebih baik daripada kelompok kontrol 
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LAMPIRAN 9 

UJI PERBEDAAN DATA POSTTEST KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA NILAI HASIL BELAJAR  (AKHIR)  ANTARA KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          Hipotesis 
                      Ho : 1 < 2

                   Ha : 1 > 2

                   

                          Uji Hipotesis 
                     Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

             

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

                          Dimana, 
                        

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Ho ditolak apabila t > t(1-)(n1+n2-2) 
                

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Dari data diperoleh: 
                   

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 
     

     Jumlah 2188 1759 
      

n 
 

16 16 
     X 136.75 109.94 
     Varians (s

2
) 156.0667 128.0625 

     Standart deviasi (s) 12.49 11.32 
     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
              

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21






   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11






ss
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s = 
 

16 1 156.07 + 16 1 128.06 
= 11.9191 

     

    
16 + 16 

 
2 

        

                          

t = 

136.75 
 

109.94   

= 6.363            

11.9191 

 

 
 

1 + 1 
            

    
16 16 

                Pada  = 5% dengan dk = 16 +16 - 2 = 30 diperoleh t(0.95)(30) =  1.70 
     

 
 

                         

                          

                          

                          

    
  

 
1.70 6.363 

             Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen lebih 
baik daripada kelompok kontrol 
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LAMPIRAN 10 

DOKUMENTASI 
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              Gambar 1. Tempat penelitian                                                Gambar 2 Pretest 

                        RA Mangunsari 02 

 

                                               
           Gambar 3. Treatmen                                                                Gambar 4 Treatment 

             kelompok kontrol                                                                                           kelompok kontrol 
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 Gambar 5 Treatment     Gambar 6. Treatment 

               Kelompok eksperimen     Kelompok eksperimen 

 

 
          Gambar 7. Posttest 
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LAMPIRAN 11 

SURAT- SURAT 
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