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ABSTRAK

Lusiana, Ernita. 2012. Membangun Pemahaman Karakter Kejujuran Melalui
Permainan Tradisional Jawa pada Anak Usia Dini di Kota Pati. Skripsi,
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1. Dra. Lita Latiana, S.H, M.H, 2.
Yuli Kurniawati S.P, S.Psi, M.A.
Kata kunci: Permainan Tradisional, Karakter Kejujuran, Anak Usia Dini
Berdasarkan data-data tentang tingkat korupsi di Indonesia, persoalan
korupsi menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan. Salah satu cara
yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan karakter. Ada salah satu nilai yang
paling penting untuk membangun karakter anti korupsi yaitu nilai kejujuran.
Penanaman pondasi karakter kejujuran harus ditanamkan sejak usia dini. Salah
satu media yang tepat digunakan dalam implementasi pendidikan membangun
karakter kejujuran adalah melalui metode bermain. Permainan yang bisa
digunakan adalah permainan tradisional anak yang sudah cukup lama
berkembang di negeri ini yang sarat dengan nilai budaya bangsa. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan karakter kejujuran
antara siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen sesudah menggunakan
permainan tradisional jawa.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah eksperimen pretest-posttest
control group design. Populasi dalam penelitian ini harus homogen, yaitu
lembaga dari satu yayasan, berusia 5-6 tahun. Pengambilan sampel menggunakan
teknik simple random sampling, terambil dua sampel yaitu TK Pertiwi 03 Pati
sebagai kelompok eksperimen dengan siswa jumlah 17 anak dan TK Pertiwi 01
Pati sebagai kelompok kontrol dengan jumlah siswa 17 anak.
Analisis perhitungan t test posttest antara kelompok eksperimen dan
kontrol menghasilkan nilai Nilai thitung sebesar 3,489 > ttabel sebesar 2,120. Nilai
sig (2-tailed) < 0,05 yaitu 0,01 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ho
ditolak dan Ha diterima. Rata-rata atau Mean nilai posttest meningkat dari
40.1176 menjadi 46.0588.
Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan pemahaman karakter kejujuran pada pretest dan posttest kelompok
eksperimen, serta tidak ada perbedaan pemahaman karakter kejujuran pada pretest
dan posttest pada kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa permainan
tradisional efektif digunakan untuk membangun pemahaman karakter kejujuran
pada anak usia dini.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Tingkat korupsi suatu negara dapat diukur dari Indek Persepsi Korupsi
(IPK). Data tahun 2009 menunjukan bahwa Indonesia berada pada papan
bawah dengan dengan Indek Persepsi Korupsi (IPK) 2,8. Skala IPK mulai
dari 1 sampai 10, semakin besar nilai IPK suatu negara maka semakin bersih
negara tersebut dari tindakan korupsi. Dari data yang diperoleh dari
Transparency International Corruption Perception Index 2009 tersebut, IPK
Indonesia sama dengan negara lainnya pada urutan 111 seperti Algeria,
Djibouti, Egypt, Kiribati, Mali, Sao Tome and Principe, Solomon Islands dan
Togo. Angka ini menyimpulkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang
belum lepas dari persoalan korupsi.
Berdasarkan data-data tentang tingkat korupsi di Indonesia, persoalan
korupsi menjadi permasalahan besar yang harus diselesaikan. Salah satu cara
yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan. Pendidikan Anti Korupsi
pada hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan anti
korupsi berfokus pada pengembangan tata nilai & moralitas pada individu.
Kemendikbud telah menetapkan bahwa pendidikan karakter dianggap sangat
penting dalam keseluruhan proses pembelajaran di sekolah. Dalam buku
panduan tentang Pendidikan Karakter di SMP, Kemendiknas (2010),
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disebutkan bahwa karakter merupakan salah satu faktor terpenting bagi
kesusksesan seseorang. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata
oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih
ditentukan oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill).
Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan untuk menanamkan nilainilai pada anak. Menurut Handoyo (2009) nilai-nilai yang dapat disemaikan
kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku sekolah
diantaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan,
keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian.
Menurut laporan KPK tahun 2007 dalam pengembangan modul
pendidikan, telah dibuat 3 modul untuk siswa SMP dan telah siap untuk
dipublikasikan pada tahun 2008. Selain itu juga, untuk pendidikan
pengembangan karakter anti korupsi bagi SD, telah dibuat modul pendidikan
untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Khusus untuk pendidikan pengembangan siswa
Taman Kanak-kanak (TK) telah dibuat buku dongeng anti korupsi yang berisi
pesan moral yang memadukan cerita sederhana dengan tokoh dan karakter
hewan-hewan lucu. Implementasi kegiatan pendidikan dengan pendekatan
dongeng akan dilaksanakan pada tahun 2008.
Pendidikan anti korupsi memiliki banyak nilai yang harus
dikembangkan untuk dapat membangun karakter anti korupsi kepada anak.
Ada salah satu nilai yang paling penting untuk membangun karakter anti
korupsi. Nilai tersebut adalah nilai kejujuran. Pendidikan anti korupsi adalah
pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara untuk menanamkan kujujuran
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pada diri peserta didik melalui serangkaian cara dan strategi yang bersifat
edukatif (Deal dan Peterson, 1999) dalam Hamdani (2010). Sebagaimana
pernyataan yang ditulis oleh Hamdani (2010) bahwa moral kejujuran adalah
moral universal, moral yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa modern dan
beradab. Yang didasarkan atas nilai-nilai kejujuran. Kejujuran pada
gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan (trust), dan kepercayaannya
merupakan salah satu unsur modal sosial. Tugas pendidikan adalah
menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada setiap komponen di dalamnya, baik
itu siswa, staff guru maupun komponen lainnya. Handoyo, dkk (2010)
melakukan penelitian tentang penanaman nilai-nilai kejujuran dalam
pendidikan anti korupsi di SMA 06 kota Semarang. Adanya penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam pendidikan anti korupsi, kejujuran merupakan
nilai yang paling penting untuk diajarkan kepada anak.
Membangun karakter bukanlah merupakan produk instant yang dapat
langsung dirasakan sesaat setelah pendidikan tersebut diberikan. Pendidikan
membangun karakter merupakan proses panjang yang harus dimulai sejak
dini pada anak-anak dan baru akan dirasakan setelah anak-anak tersebut
tumbuh menjadi dewasa. Penanaman pondasi karakter anti korupsi khususnya
karakter kejujuran harus ditanamkan sejak usia dini. Salah satu cara untuk
menanamkan karakter kejujuran pada anak adalah melalui pendidikan di
sekolah. Menurut Schweinhart (1994) dalam Megawangi (2004) pendidikan
karakter di sekolah hendaknya dimulai dari usia TK. Pembelajaran bagi anak
usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap. Dalam membangun karakter
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kejujuran pada anak, terlebih dahulu harus dikenalkan konsep atau
pemahaman kepada anak usia dini tentang karakter kejujuran.
Model pendidikan untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan
masa perkembangan mereka yang masih didominasi oleh permainan sebagai
media transfer pengetahuan. Salah satu metode yang sesuai digunakan dalam
implementasi pendidikan membangun pemahaman karakter kejujuran adalah
melalui bermain. Bermain adalah suatu kebutuhan yang sudah ada dengan
sendirinya (inhernt), dan sudah terberi secara alami. Permainan yang bisa
digunakan adalah permainan tradisional anak yang sudah cukup lama
berkembang di negeri ini, bahkan permainan-permainan tersebut sarat dengan
nilai-nilai budaya bangsa. Namun demikian seiring dengan perkembangan
jaman permainan tradisional ini semakin lama semakin dilupakan oleh anakanak terutama di perkotaan karena sudah semakin banyaknya permainan
modern yang berasal dari luar negeri.
Kajian tentang permainan tradisional anak di Indonesia umumnya
belum sangat berkembang, tapi terlihat perhatian yang cukup besar dari
kalangan ilmuan terhadap fenomena budaya ini, kecuali dari kalangan
tertentu. Namun demikian perhatian yang cukup serius telah diberikan oleh
pemerintah melalui Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang berada di
bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa studi
telah dilakukan oleh para ahli, bahkan beberapa berusaha mengetahui prosesproses perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dampaknya terhadap
berbagai jenis permainan tradisional di Jawa. Salah satu faktor yang
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ditemukan menjadi penyebab semakin surutnya permainan anak-anak
tradisional dari tengah kehidupan anak-anak di Jawa adalah masuknya
pesawat televisi ke daerah pedesaan. Dengan berbagai tayangan acara yang
menarik dan tidak membutuhkan tenaga untuk menikmatinya, tontonan dari
pesawat televisi secara langsung menjadi hal yang lebih disukai oleh anakanak ketimbang berbagai permainan anak-anak yang memang tidak semuanya
menarik dan menyenangkan untuk dimainkan.
Permianan tradisional anak merupakan unsur-unsur kebudayaan yang
tidak dapat dianggap remeh, karena permainan ini memberikan pengaruh
yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial
anak di kemudian hari. Selain itu, permainan anak-anak ini juga dianggap
sebagai salah satu unsur kebudayaan yang memberi ciri atau warna khas
tertentu pada suatu kebudayaan. Oleh karena itu permainan tradisional anakanak juga dapat dianggap sebagai aset budaya, sebagai modal bagi suatu
masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tangah
kumpulan masyarakat yang lain (Sukirman, 2004).
Misbach (2006) mengatakan dalam artikelnya bahwa permainan
tradisional mengandung pesan-pesan moral dengan muatan kearifan lokal
(local wisdom). Permainan tradisional bisa dikategorikan dalam tiga
golongan, permainan untuk bermain (rekreatif), permainan untuk bertanding
(kompetitif) dan permainan yang bersifat eduktif. Walaupun permainanpermainan ini dibeda-bedakan dalam 3 kategori, namun tidak berarti sifat
yang ada pada satu macam permainan tidak terdapat dalam permainan jenis
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lainnya. Ada percampuran-percampuran diantara unsur-unsur permainan
tersebut. Yang mendasar, semua jenis permainan ini kental dengan nilai-nilai
kerjasama; kebersamaan; kedisiplinan; kejujuran; yang merupakan nilai-nilai
pandangan hidup (world-view) dari berbagai suku bangsa di Indonesia, yang
mendasari filosofi terbentuknya permainan tradisional ini.
Menurut Purwaningsih (2006) permainan tradisional mengandung
unsur-unsur nilai budaya. Menurut Dharmamulya (2008), unsur-unsur nilai
budaya yang terkandung dalam permainan tradisional adalah nilai kesenangan
atau kegembiraan, nilai kebebasan, rasa berteman, nilai demokrasi, nilai
kepemimpinan, rasa tanggung jawab, nilai kebersamaan dan saling
membantu, nilai kepatuhan, melatih cakap dalam berhitung, melatih
kecakapan berpikir, nilai kejujuran dan sportivitas.
Berdasarkan

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Badu

(2011)

menunjukkan bahwa pelatihan permainan tradisional edukatif potensi lokal
mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan orang tua anak usia dini
dalam kegiatan bermain anak. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa
permainan tradisional edukatif menanamkan sikap hidup dan keterampilan
seperti nilai kerja sama, kebersamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan
musyawarah mufakat karena ada aturan yang harus dipenuhi oleh anak
sebagai pemain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badu (2011) ini
menunjukkan bahwa perminan tradisional adalah sangat penting untuk
diajarkan kepada anak usia dini di lingkungan rumah melalui orang tua.
Penelitian yang dilakukan oleh Badu (2011), menunjukkan bahwa permainan
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tradisional mengandung nilai sikap hidup dan keterampilan. Salah satu dari
nilai itu adalah nilai kejujuran.
Kajian permainan tradisional telah dilakukan oleh Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1982 melalui penelitian dalam
bentuk inventarisasi permainan tradisional. Dalam penelitian tersebut belum
sepenuhnya dijelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan
tradisional. Mengingat jangka waktu interventarisasi penelitian telah
dilakukan oleh Kementrian dan Kebudayaan pada tahun 1982 sudah
mencapai rentan waktu 15 tahun maka dilakukan penelitian untuk
mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam permainan
tradisional etnis sunda. Dalam penelitian ini banyak sekali nilai-nilai yang
ada dalam permainan tradisional yaitu jiwa kepemimpinan, kerjasama, lapang
dada, menegakkan keadilan, taat aturan, jujur, usaha keras, tidak sombong,
cerdik, dan motivator untuk menang. Salah satu contoh misalnya permainan
tradisional congkak atau dhakon mengandung nilai disiplin diri, kejujuran
diri, kerja sama, menghargai kawan dan lawan, kecepatan dan ketepatan,
melatih kesabaran, tanggung jawab.
Penelitian yang dilakukan oleh Siagawati dkk (2007), mengungkap
nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional Gobak Sodor. Nilainilai dalam permainan Gobak Sodor adalah sebagai berikut ; yang pertama
yaitu aspek jasmani yang meliputi nilai kesehatan dan kelincahan. Yang
kedua, aspek psikologis yang meliputi nilai kejujuran, sportivitas,
kepemimpinan, pengaturan strategi, kegembiraan, spiritualisme, perjuangan.
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Aspek ketiga, yaitu sosial yang meliputi nilai social skill, kerjasama dan
kekompakan.
Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-kanak yang berada dalam
satu yayasan yang sama, di kota Pati. Terdapat 21 kecamatan di kabupaten
Pati. Jika dibandingkan dengan daerah lain, sebagian besar yayasan lembaga
Taman Kanak-kanak berada di kota Pati. Oleh karena itu, peneliti mengambil
setting penelitian di kota Pati. Penelitian mengenai anak usia dini di kota Pati
sendiri khususnya penelitian tentang karakter kejujuran sangat jarang. Hal ini
disebabkan karena perguruan tinggi di Pati sangat sedikit yang membuka
prodi pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pengamatan di kota Pati,
permainan tradisional sangat jarang dilakukan baik di sekolah maupun di
rumah,

sehingga

anak-anak

kurang

mengetahui

tentang

permainan

tradisional, padahal permainan tradisional syarat dengan nilai budaya bangsa,
salah satunya yaitu kejujuran. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti
melakukan penelitian di kota Pati.
Berdasarkan uraian di atas peneliti menyusun skripsi dengan judul
“Membangun

Pemahaman

Karakter

Kejujuran

Melalui

Permainan

Tradisional pada Anak Usia Dini di Kota Pati”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu
apakah ada perbedaan pemahaman karakter kejujuran antara siswa di kelas
kontrol dan kelas eksperimen sesudah menggunakan permainan tradisional
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jawa

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pemahaman
karakter kejujuran antara siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen sesudah
menggunakan permainan tradisional jawa.

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diperoleh manfaat atau
pentingnya penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah :
1.4.1

Manfaat Teoritis
1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga dapat memberi
pemahaman psikologis terhadap guru-guru dalam penggunaan
permainan tradisional jawa untuk membentuk karekter kejujuran
kepada siswa.
1.4.1.2 Untuk

mengembangkan

metode

pembelajaran

yang

menyenangkan.
1.4.2

Manfaat Praktis
1.4.2.1 Bagi Anak
Permainan tradisioanal jawa ini diharapkan mampu untuk
membangun pemahaman karakter kejujuran anak usia dini.
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1.4.2.2 Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan dan berbagai sarana untuk
menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah
terhadap masalah nyata yang dihadapi oleh dunia pendidikan.
1.4.2.3 Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
pada pihak sekolah, yang dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menanamkan karakter kejujuran kepada anak.
1.4.2.4 Bagi Fakultas
Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan
pengetahuan serta bahan perbandingan bagi pembaca yang akan
melakukan penelitian, khususnya tentang efektifitas penggunaan
permainan tradisonal jawa dalam membangun karakter kejujuran
kepada anak usia dini.

1.5 Batasan Istilah
Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap konsep yang dibahas dalam
penelitian ini, berikut peneliti jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan
judul penelitian yang penulis ajukan, antara lain:
1.5.1 Pengertian Permainan Tradisional
Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan
oleh anak-anak pada suatu daerah secara tradisi. Yang dimaksudkan
secara tradisi disini, ialah permainan itu telah diwariskan dari yang satu
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ke generasi berikutnya. Jadi permainan tersebut telah dimainkan oleh
anak-anak dari suatu jaman ke jaman berikutnya (Sukinta, 1992: 91)
1.5.2 Pengertian Karakter Kejujuran
Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya
menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik
terhadap diri sendiri maupun pihak lain.
1.5.3 Pengertian PAUD
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan
sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya
pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,
yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Hakikat Paud
2.1.1 Pengertian Paud
Pendidikan anak usia dini (Paud) adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2.1.2 Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini
Dalam

melaksanakan

pendidikan

anak

usia

dini

hendaknya

menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
2.1.2.1 Berorientasi pada kebutuhan anak
Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi
kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang
membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi
semua aspek perkembangan baik fisik maupun psikis, yaitu intelektual,
bahasa, motorik, dan sosial emosional.
2.1.2.2 Belajar melalui bermain
Bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. Melalui bermain
anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan
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mengambil kesimpulan mengenai benda disekitarnya.
2.1.2.3 Lingkungan yang kondusif
Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik
dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan
yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain
2.1.2.4 Menggunakan pembelajaran terpadu
Pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep
pembelajaran yang terpadu yang dilakukan melalui tema.
2.1.2.5 Mengembangkan berbagai kecakapan hidup
Mengembangkan keterampilan hidup yang dapat dilakukan melalui
berbagai proses pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar
menolong diri sendiri, mandiri dan bertanggungjawab serta memiliki
disiplin diri
2.1.2.6 Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar
Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan
alam

sekitar

atau

bahan-bahan

yang

sengaja

disiapkan

oleh

pendidik/guru.
2.1.2.7 Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang
Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara
bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak.
Agar konsep dapat dikuasai dengan baik hendaknya guru menyajikan
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kegiatan-kegiatan yang berulang.

2.2 Konsep Bermain dan Permainan
2.2.1 Pengertian Bermain
Bermain (play) adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk
kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir.
Bermain dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari
luar atau kewajiban (Hurlock, 1978: 320). Menurut piaget dalam Hurlock
(1978: 320) bermain terdiri atas tanggapan yang diulang sekedar untuk
kesenangan fungsional. Menurut Battelheim dalam Hurlock (1978: 320)
kegiatan bermain adalah kegiatan yang tidak mempunyai peraturan lain
kecuali yang ditetapkan pemain sendiri dan tidak ada hasil akhir yang
dimaksudkan dalam realitas luar.
Sully dalam bukunya Essay on Laughter (dalam Millar, 1972)
dalam Tedjasaputra (2011: 15) mengemukakan bahwa tertawa adalah tanda
dari kegiatan bermain dan tertawa ada di dalam aktivitas sosial yang
dilakukan bersama sekelompok teman. Menurut Sully , bermain memang
mempunyai manfaat tertentu. Hal yang penting dan perlu ada di dalam
kegiatan bermain adalah rasa senang yang ditandai oleh tertawa.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bermain
adalah suatu kegiatan yang apabila dilakukan akan menimbulkan perasaan
senang.
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2.2.2 Pengertian Permainan
Kata “permainan” berasal dari kata dasar “main” yang antara lain
berarti melakukan perbuatan untuk bersenang-senang (Purwaningsih,
2006). Menurut Battelheim dalam Hurlock (1978: 322), Permainan dan
olah raga merupakan permainan bagi anak kecil karena menang atau
bersaing tidak diperhitungkan, tujuannya hanya untuk kesenangan.
Beberapa contoh permainan pada masa kanak-kanak adalah :
1)

Permainan pada bayi, terdiri dari permainan yang sederhana dan
bisa dilakukan dalam keluarga. Misalnya permainan cilukba,
petak umpet dan berpantun.

2)

Permainan individual (dilakukan sendiri) pada usia sekitar 4-5
tahun, anak memainkan permainan-permainan untuk menguji
kemampuan dirinya. Misalnya saja melompati parit, melompat
dengan satu kaki, memantulkan bola ke lantai, meniti tanggul
parit dan seterusnya.

3)

Permainan bersama teman-teman. Saat anak mempunyai minat
melakukan permainan individual, mereka juga mulai berminat
dengan kegiatan bersama teman-teman yang biasanya diarahkan
oleh anak yang lebih besar. Permainan yang pada umumnya
dilakukan adalah petak umpet, pencuri dan polisi, lompat tali,
main kejar-kejaran dan sejenisnya.

4)

Permainan beregu, permainan ini mempunyai aturan-aturan
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yang tinggi. Contoh dari permainan beregu adalah bola basket,
sepak bola.
5)

Permainan di dalam ruang (indoor play), permainan di dalam
ruang pada umumnya dimainkan saat anak harus berdiam di
dalam rumah karena sakit, lelah atau cuaca buruk.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan
adalah kegiatan yang dilakukan dengan aturan-aturan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Permainan dapat dilaksanakan secara individu
maupun kelompok. Permainan juga dapat dilakukan di dalam atau luar
ruangan, tergantung dari jenis permainan yang dimainkan.

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Permainan Anak
Menurut Hurlock (1978: 323) faktor yang mempengaruhi permainan
anak adalah sebagai berikut :
1) Kesehatan
Kesehatan sangat mempengaruhi aktivitas anak, termasuk bermain.
Anak yang lebih sehat akan cenderung melakukan dan menyenangi kegiatan
bermain aktif daripada pasif. Banyaknya energi yang dikeluarkan,
membuatnya lebih aktif dan ingin menyalurkan energinya tersebut.
Sementara anak yang kurang bergairah, kurang sehat dan mudah lelah akan
akan lebih menyukai kegiatan bermain pasif, yang memang tidak
membutuhkan energi yang banyak.
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2) Perkembangan Motorik
Kegiatan bermain sedikit banyak bergantung pada perkembangan
motorik anak, baik motorik halus maupun motorik kasar. Kegiatan bermain
aktif akan lebih banyak menggunakan keterampilan motorik terutama
motorik kasar. Sedangkan bermain pasif kurang begitu banyak melibatkan
koordinasi motorik.
3) Intelegensi
Biasanya anak yang lebih pandai lebih aktif dari pada anak yang
kurang pandai. Dan ini berlaku bagi anak pada setiap jenjang usia. Anak yang
pandai juga lebih kreatif dan penuh rasa ingin tahu. Sehingga kegiatan
bermain aktif dan pasif sama-sama diminati oleh anak yang pandai. Kegiatan
bermain yang menggunakan aktivitas fisik dan intelektual sangat digemari
anak yang pandai.
4) Jenis kelamin
Banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap perbedaan yang
terjadi antara anak laki-laki dan perempuan dalam memilih kegiatan bermain.
Anak laki-laki cenderung lebih menyukai aktivitas bermain aktif, seperti
olahraga dan permainan seperti perang-perangan juga lebih sering dilakukan
oleh anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan lebih menyenangi kegiatan
bermain konstruktif dan permainan seperti monopoli, ular tangga dan
permainan yang lebih “tenang” sifatnya.
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5) Lingkungan dan taraf sosial ekonomi
Anak yang berasal dari lingkungan dan tingkat sosial ekonomi rendah
cenderung memiliki kesehatan yang kurang baik, kurang mempunyai waktu
luang, alat permainan dan tempat untuk bermain, sehingga mereka cenderung
kurang banyak melakukan kegiatan bermain. Begitu pula anak yang tinggal
di desa, lebih jarang bermain dibandingkan anak sebayanya yang tinggal di
kota. Hal ini karena kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan
waktu bebas. Anak dari sosioekonomi yang lebih tinggi menyukai kegiatan
yang mahal, seperti computer dan video. Sedangkan alat permainan yang
digunakan anak di desa dengan tingkat sosial ekonomi rendah lebih murah
dan bahkan seringkali dibuat sendiri. Namun ini bukan berarti bahwa anak
dari tingkat sosial menengah ke atas lebih menyukai kegiatan bermainnya
dari pada anak di tingkat yang lebih rendah, karena bermain itu menciptakan
rasa senang yang terlibat di dalamnya.
6) Alat permainan
Peralatan

permainan

yang

dimiliki

anak

mempengaruhi

permainannya.
Berdasarkan pendapat di atas, beberapa hal yang mempengaruhi
permainan anak adalah kesehatan, perkembangan motorik, intelegensi, jenis
kelamin, lingkungan dan taraf sosial ekonomi.
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2.4 Permainan Tradisional
2.4.1 Pengertian Permainan Tradisional
Istilah permainan dari kata dasar main. Menurut buku Kamus
Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, terbitan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Balai Pustaka arti kata main adalah melakukan
permainan untuk menyenangkan hati atau melakukan perbuatan untuk
bersenang-senang baik mengunakan alat-alat tertentu atau tidak
menggunakan alat. Jadi main adalah kata kerja, sedang permainan
merupakan kata benda jadian untuk member sebutan pada sesuatu yang
jika dilakukan dengan baik akan membuat senang hati si pelaku.
Istilah tradisional dari kata tradisi. Menrurut buku kamus tersebut,
arti tradisi adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dan masih
dijalankan di masyarakat; atau penilaian/ anggapan bahwa cara-cara
yang telah ada merupakan cara yang paling baik. Adat adalah aturan
berupa perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan
sejak dahulu kala. Kebiasaan adalah sesuatu yang bisa dilakukan.
Namun adat berarti pula wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas
nilai-nilai budaya, norma, hukuman dan aturan-aturan yang satu dengan
lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Sedang tradisional mempunyai
arti sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh
pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun menurun. Namun
tradisional mempunyai arti pula menurut tradisi. Maka permainan
tradisional mempunyai makna sesuatu (permainan) yang dilakukan
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dengan berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada
secara turun-menurun dan dapat memberikan rasa puas atau senang
bagi si pelaku (Direktorat Permuseuman, 1998: 1).
Permainan tradisional anak-anak di Jawa misalnya, dikatakan
mengandung nilai-nilai budaya tertentu serta mempunyai fungsi melatih
pemainnya melakukan hal-hal yang akan penting nantinya bagi
kehidupan mereka di tengah masyarakat, seperti misalnya melatih
cakap hitung menghitung, melatih kecakapan berfikir, melatih bandel
(tidak cengeng), melatih keberanian, melatih bersikap jujur dan sportif
dan sebagainya (Tashadi, 1993: 57-59) dalam Dharmamulya (2008:
27).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permainan
tradisional adalah permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang
diwariskan secara turun menurun kepada masyarakat dan biasanya
terdapat di pedesaan. Permainan tradisional bisa dimainkan dengan
menggunakan alat dan ada yang tidak menggunakan alat, biasanya
permainan tradisional ini membutuhkan tempat yang luas untuk
bermain.
2.4.2 Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional
Ada beberapa nilai yang bisa didapat dari permainan tradisional.
Menurut Dharmamulya dalam Purwaningsih (2006) unsur-unsur nilai
budaya yang terkandung dalam permainan tradisional yaitu:

21

1) Nilai kesenangan dan kegembiraan, dunia anak adalah dunia
bermain dan anak akan merasakan senang apabila diajak bermain.
Rasa senang yang ada pada anak mewujudkan pula suatu fase
menuju pada kemajuan.
2) Nilai kebebasan, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk
bermain tentunya merasa bebas dari tekanan, sehingga ia akan
merasa senang dan gembira.
3) Rasa berteman, seorang anak yang mempunyai teman bermain
tentunya akan merasa senang, bebas, tidak bosan dan dapat saling
bertukar pikiran dengan sesama teman. Selain itu, dengan
mempunyai teman berarti anak akan belajar untuk saling mengerti
pribadi masing-masing teman, menghargai teman dan belajar
bersosialisasi.
4) Nilai demokrasi, artinya dalam suatu permainan setiap pemain
mempunyai kedudukan yang sama, tidak memandang apakah anak
orang kaya atau anak orang miskin, tidak memandang anak pandai
atau bodoh.
5) Nilai kepemimpinan, biasanya terdapat pada permainan yang
sifatnya berkelompok. Setiap kelompok memilih pemimpin
kelompok mereka masing-masing. Anggota kelompok tentunya
akan mematuhi pimpinannya.
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6) Rasa tanggung jawab, dalam permainan yang bertujuan memperoleh
kemenangan, biasanya pelaku memiliki tanggung jawab penuh,
sebab mereka akan berusaha memperoleh kemenangan.
7) Nilai kebersamaan dan saling membantu. Dalam permainan yang
bersifat kelompok, nilai kebersamaan dan saling membantu Nampak
sekali. Kelompok akan saling bekerjasama dan salaing membantu
untuk meraih kemenangan
8) Nilai kepatuhan. Dalam setiap permainan tentunya ada syarat atau
peraturan permainan di mana peraturan itu ada yang umum atau
yang disepakati bersama. Setiap pemain harus mematuhi peraturan
itu.
9) Melatih cakap dalam berhitung, yaitu pada permainan dhakon.
Setiap pemain harus cakap menghitung.
10) Melatih kecakapan berpikir, seperti dalam permainan mul-mulan,
macanan, bas-basan, para pelaku secara terus menerus dilatih untuk
berpikir pada skala luas atau sempit, gerak langkah sekarang dan
selanjutnya baik diri sendiri atau lawannya dan untuk mendapatkan
suatu kemenangan maka harus cermat dan jeli
11) Nilai kejujuran dan sportivitas. Dalam bermain dituntut kejujuran
dan sportivitas. Pemain yang tidak jujur akan mendapatkan sanksi,
seperti dikucilkan teman-temannya, atau mendapat hukuman
kekalahan.
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Menurut Misbach (2006), permainan tradisional yang ada di
Nusantara ini dapat menstimulasi berbgai aspek perkembangan anak,
seperti :
1) Aspek motorik: melatih daya tahan, daya lentur, sensorimotorik,
motorik kasar, motorik halus.
2) Aspek kognitif: megembangkan imajinasi, kreativitas, problem
solving, strategi, antisipatif, pemahaman kontekstual.
3) Aspek emosi: katarsis emosional, mengasah empati, pengendalian
diri.
4) Aspek bahasa: pemahaman konsep-konsep nilai
5) Aspek sosial: menjalin relasi, kerjasama, melatih kematangan sosial
dengan teman sebaya dan meletakkan pondasi untuk melatih
keterampilansosialisasi berlatih peran dengan orang yang lebih
dewasa/masyarakat.
6) Aspek spiritual: menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang
bersifat agung (transcendental).
7) Aspek ekologis: memahami pemanfaatan elemen-elemen alam
sekitar secara bijaksana
8) Aspek nilai-nilai moral: menghayati nilai-nilai moral yang
diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya.
Jika digali lebih dalam, ternyata makna di balik nilai-nilai
permainan tradisional mengandung pesan-pesan moral dengan muatan
kearifan local (local wisdom) yang luhur.
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2.4.3 Macam-macam Permainan Tradisional
Ada beberapa permainan tradisional yang terdapat di Jawa yaitu:
1) Dhakon
Dhakon yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah
congklak, sebenarnya dapat menyebut ke alat permainan itu sendiri
maupun ke nama permainannya. Pada umumnya, dhakon dibuat dari
bahan sebilah kayu dengan panjang sekitar 50 cm, lebar 15-20 cm,
dan tebal sekitar 4-5 cm. Kayu yang dipakai pun bebas jenisnya,
yang penting mudah dilubangi (tidak sampai tembus, hanya sekitar 2
cm, bentuknya cekung). Bentuk kayu lebih ke bentuk persegi empat
dengan kedua sisi ujung sering dibentuk setengah lingkaran. Lalu,
kedua sisi memanjang dibuat lubang berpasangan berjumlah sekitar
3-7 buah. Sementara di kedua ujung juga dibuat lubang cekung agak
besar jika dibanding dengan lubang-lubang di sisi kanan kiri.
Sehingga total lubang cekung dalam sebuah dhakon antara 8-16
buah. Namun bisa jadi, dhakon tidak dibuat dari kayu, namun bisa
dibuat dengan melubangi tanah yang agak keras dengan batu. Jumlah
lubang cekungnya bisa sama dengan dhakon yang terbuat dari kayu.
Dhakon dari tanah dibuat jika memang si anak yang hendak bermain
dhakon tidak mempunyai alat dhakon dari kayu. Memang semua
anak zaman dulu belum tentu mempunyai alat dhakon kayu. Maka,
cara praktis adalah dengan membuat cekungan pada tanah yang agak
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keras. Bahan lain yang sekarang banyak dipergunakan untuk
pembuatan dhakon adalah dari plastik
Sementara alat lain yang dipakai adalah kecik atau biji buah
sawo, sawo manila, srikaya, tanjung, dan sejenisnya. Bisa juga
memakai butiran batu krikil yang berukuran kecil, sebesar kecik.
Dhakon biasa dipakai oleh anak perempuan. Sebelum bermain, maka
setiap lubang dhakon yang berukuran kecil awalnya harus diberi
kecik dengan jumlah yang sama, misalnya 6 buah. Maka untuk 5
lubang dikalikan 2 sisi dikalikan 6 kecik, dibutuhkan 60 kecik.
Untuk banyaknya kecil setiap lubang bisa menjadi kesepakatan anak
yang akan bermain dhakon. Kemudian anak yang akan bermain
dhakon mengawali dengan “sut” untuk mencari pemenang.
Pemenang akan mengawali untuk bermain duluan. Ia bebas untuk
memilih lubang awal untuk kemudian diambil keciknya, kemudian
dibagi ke lubang di sisi kanannya. Setiap lubang diberi satu,
termasuk lumbungnya yang berada di sebelah kanan. Lalu setiap
lubang milik lawan juga diberi jatah satu. Ketika kecik terakhir
dijatuhkan pada lubang yang masih berisi kecik lainnya, maka ia
akan terus memainkan permainan. Begitu seterusnya kembali ke
lubang yang ada di sisi pemain. Lubang lumbung milik lawan tidak
diberi kecik. Jika si pemain saat menjatuhkan kecik terakhir pada
lubang yang tidak ada keciknya, maka ia dianggap berhenti bermain
dan dilanjutkan ke lawan bermain. Demikian selanjutnya, hingga
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lubang-lubang kecil kosong keciknya. Permainan dhakon juga
mengenal nembak dan mikul. Nembak berlaku jika si pemain saat
menjatuhkan kecik terakhir di lubangnya sendiri, sementara lubang
di hadapan sisi lawan ada keciknya, maka dikatakan nembak.
Dikatakan mikul, jika saat menjatuhkan kecik terakhir di sisi lawan,
di kanan kiri ada keciknya. Jika seseorang mengungguli lawannya
dalam perolehan kecik, maka ia dianggap menang. Kemudian
permainan bisa dilanjutkan lagi hingga beberapa kali putaran atau
sampai titik jenuh.
Ada pelajaran berharga dari bermain dhakon, di antaranya
adalah rasa jujur dan melatih kecerdasan berhitung. Kejujuran
permainan ini adalah mutlak. Sebab tanpa didasari rasa jujur,
seseorang yang bermain dhakon akan curang sehingga merugikan
orang lain. Ketika tidak didasari rasa jujur, maka saat kecik terakhir
hendak jatuh pada lubang kosong tanpa kecik, ia pasti akan
menjatuhkan kecik itu pada lubang sebelumnya yang ada keciknya.
Atau bisa jadi, lumbungnya sendiri akan lebih diisi satu kecik dalam
satu putaran. Banyak cara untuk berbuat curang jika tidak dijiwai
dengan rasa jujur. Maka ketika rasa curang sering muncul, biasanya
seseorang itu akan dijauhi oleh temannya bermain. Selain itu tentu
saja permainan dhakon juga membutuhkan kecerdasan berhitung,
seperti di saat memasukkan kecik di setiap lubang maupun saat
menghitung biji kecik di saat permainan satu babak usai. Jika tidak
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pandai berhitung, tentu akan membuat lawan bermain mengakalinya.
Maka kecerdasan berhitung memang diperlukan dalam permainan
dhakon. Memang pada umumnya permainan tradisional lebih
menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai budi pekerti, seperti rasa
kejujuran pada permainan dhakon atau nilai-nilai lain yang tentu
akan dimunculkan pada permainan-permainan tradisional lainnya.
2) Egrang
Egrang dibuat secara sederhana dengan menggunakan dua
batang bambu (lebih sering memakai bahan ini daripada kayu) yang
panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. Kemudian sekitar 50 cm
dari alas bambu tersebut, bambu dilubangi lalu dimasuki bambu
dengan ukuran sekitar 20-30 cm yang berfungsi sebagai pijakan kaki.
Maka jadilah sebuah alat permainan yang dinamakan egrang.
Permainan ini bisa dipakai bermain oleh anak secara individu
atau beberapa anak secara berombongan. Permainan egrang biasa
dipakai untuk bermain santai dan sangat jarang dipakai untuk
permainan perlombaan. Anak yang bermain egrang, menginjakkan
kaki pada alat pijakan yang tingginya sekitar 50 cm dari tanah.
Kedua kaki dipijakkan pada kedua pijakan dan anak mencoba
berjalan di atas egrang. Dalam permainan ini, anak harus bisa
menjaga keseimbangan badan. Itu yang paling utama. Tanpa bisa
menjaga keseimbangan, anak akan sering jatuh.
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3) Cublak-cublak suweng
Anak-anak yang hendak bermain cublak-cublak suweng,
biasanya berkumpul di suatu tempat yang dianggap nyaman dan
cukup terang. Misalkan ada 4 anak hendak bermain, maka setelah
berkumpul, mereka menentukan dulu si embok, atau pemimpin
dolanan.

Setelah

disepakati,

lalu

mereka

hompipah

untuk

menentukan pemain yang menang dan kalah. Jika dari keempatnya,
kebetulan pemain B kalah, maka pemain A, C, dan D termasuk
pemain yang mentas (tidak jadi). Pemain “dadi” atau kalah segera
duduk bertimpuh lalu badannya direbahkan ke lantai, sementara
pemain lainnya mengelilinginya. Para pemain yang menang, kedua
tangannya diletakkan terlentang (terbuka) di punggung pemain
kalah. Begitu pula tangan sebelah (biasanya kiri) bagi si embok
(pemimpin dolanan). Sementara tangan kanannya memegang kerikil
atau sejenisnya yang dianggap sebagai suwengnya. Si pemain kalah,
sambil tengkurab juga memejamkan mata, agar tidak tahu gerakan
suweng yang diedarkan ke antar tangan. Setelah itu, semua pemain
yang menang bersama-sama si embok menyanyikan syair cublakcublak suweng seperti di bawah ini.
Ada dua versi syair cublak-cublak suweng, walaupun di awal
sama, tetapi yang di belakang agak berbeda. Syair pertama biasa kita
jumpai di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, lengkapnya demikian:
“Cublak-cublak suweng, suwenge ting gelenter, mambu ketundhung
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gudel, pak empong orong-orong, pak empong orong-orong, sir-sir
plak dhele kaplak ora enak, sir-sir plak dhele kaplak ora enak”.
Sementara syair kedua sering kita jumpai di wilayah Jawa Tengah,
dengan syair sebagai berikut: “Cublak-cublak suweng, suwenge ting
gelenter, mambu ketundhung gudel, pak empo lera-lere, sapa guyu
ndhelikake, sir-sir pong dhele gosong, sir-sir pong dhele gosong”.
Setelah si “embok” sebagai pimpinan dolanan cublak-cublak
suweng selesai menyanyikan lagu ini dan ketika pada akhir syair
“gosong” atau “ora enak”, maka pemain terakhir yang kejatuhan
suweng segera menggenggam tangannya hingga suweng tersebut
tidak kelihatan. Demikian pula tangan anak-anak lain juga dalam
posisi menggenggam, seolah-olah menggenggam suweng. Cara ini
sebagai bentuk kamuflase atau tipuan agar pemain dadi bingung
mencari tangan yang benar-benar menggenggam suweng. Bagi anak
yang mentas, semua tangannya sudah dalam posisi menggenggam,
namun semua jari telunjuk dijulurkan (atau diluruskan). Kemudian
dengan gerakan seolah-olah mengiris atau menggesek-gesekkan
antara jari telunjuk, semua kembali menyanyikan bagian akhir syair
yaitu “sir-sir plak dhele kaplak ora enak” atau “sir-sir pong dhele
gosong” berulang kali. Saat para pemain mentas menyanyikan syair
bagian akhir, pemain “dadi” mulai duduk dan menebak tangan
pemain mentas yang berisi suweng secara acak, karena semua tangan
menggenggam. Jika pemain “dadi” kebetulan tepat menunjuk
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tangan yang membawa suweng, maka secara otomatis, nyanyian
dihentikan dan anak yang tertebak membawa suweng menjadi anak
yang “dadi”. Permainan segera dimulai dari awal. Namun
sebaliknya, jika pemain “dadi” tidak tepat menunjuk tangan yang
menggenggam suweng, maka ia kembali menjadi pemain “dadi”.
Dalam permainan ini, jika ada anak yang berulang kali “dadi”
diistilahkan dengan dikungkung. Namun sebelum permainan kembali
diulangi dari awal, biasanya ada kesepakatan hukuman bagi pemain
“dadi” yang keliru tebak.
permainan ini memberi manfaat yang besar terhadap
pendidikan dan sosialisasi anak, seperti jiwa sportif, keberanian, dan
solidaritas. Anak yang bermain cublak-cublak suweng saat menjadi
pemain “dadi” harus konsisten dan tidak boleh curang. Ia harus
menjadi pemain yang berani menghadapi kekalahan.
4) Bedhil-bedhilan
Dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan permainan
yang menyerupai pistol-pistolan. Permainan ini biasanya dimainkan
oleh anak laki-laki, walaupun kadang ada pula anak perempuan yang
bermain bedhil-bedhilan. Bahan yang sering dipakai diambil dari
sekitar lingkungan alam di sekitar rumah. Biasanya anak-anak
membuat bedhil-bedhilan dari bahan bambu yang berukuran kecil.
Bahan tersebut biasanya diambil dari ranting bambu apus atau
beberapa jenis bambu lainnya. Bambu kecil tersebut berdiameter
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sekitar 1-2 cm dan diambil setiap 1 ruas. Kemudian ruas tersebut
dipotong menjadi dua bagian. Bagian bawah dengan ruas tertutup
lebih pendek, sementara ruas atas lebih panjang dan dua ujung
berlubang. Biasanya dengan perbandingan panjang 1:3. Bambu ruas
pendek kemudian dimasuki potongan stik yang berasal dari bambu
pula, tetapi biasanya yang sudah kering, agar lebih kuat. Sisa
potongan stik kayu dikerut hingga kecil, sehingga bisa masuk pada
potongan bambu yang berukuran panjang. Sisa potongan stik
kemudian dipotong satu cm lebih pendek dari panjang bambu yang
berukuran panjang. Maka jadilah permainan tradisional bedhilbedhilan.
Sementara peluru yang dipakai biasanya bunga jambu air
yang sudah rontok. Bisa yang masih kuncup atau yang sudah mekar.
Bunga jambu air itu biasa disebut cengkaruk. Bisa juga peluru
berasal dari bunga pohon mlandhing (lamtoro gung yang berukuran
kecil) yang masih kecil, belum mekar putiknya. Peluru-peluru yang
berasal dari bunga-bunga di atas dimasukkan satu bersatu ke bedhilbedhilan. Peluru pertama dipukul-pukul hingga masuk dan dibiarkan
hingga ujung lubang. Lalu peluru kedua dimasukkan lagi dengan
cara sama hingga masuk di pangkal bedhil-bedhilan. Dari pangkal
inilah kemudian disodokkan dengan keras sehingga terdengar bunyi
“dor” seiring dengan peluru yang pertama terlempar jauh ke depan.
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Begitu seterusnya hingga bunga-bunga cengkaruk yang dikumpulkan
habis, kemudian mencari lagi.
Permainan bedhil-bedhilan biasa dimainkan saat anak-anak
sedang senggang, waktunya bermain. Bisa setelah pulang sekolah
atau liburan. Dimainkan secara individu atau kelompok. Kadangkadang dibuat dua regu yang saling berhadapan, seolah-olah bermain
tembak-tembakan beneran. Satu kelompok menyerang kelompok
lainnya, saling berkejaran.
5) Gobak Sodor
Permainan gobag sodor membutuhkan tempat yang agak
luas, paling tidak untuk bermain gobag sodor ini membutuhkan luas
lapangan sekitar 6 meter x 15 meter. Di atas lahan tersebut kemudian
digambari garis persegi empat dengan lebar 6 meter dan panjang 15
meter. Kotak persegi panjang itu kemudian dibelah menjadi 2 bagian
sama panjang dengan ukuran masing-masing 3 meter. Kemudian
panjangnya juga dibagi-bagi lagi menjadi 4 bagian, setiap bagian
dengan lebar 3 meter juga. Selain itu, di bagian tengah juga ditarik
garis ke depan dan ke belakang masing-masing sekitar 2-3 meter.
Maka jadilah lapangan untuk bermain gobag sodor. Biasanya jaman
dulu anak-anak membuat garis-garis gobag sodor ini dengan air
kendi agar lebih awet dan tidak mudah terhapus. Namun bisa pula
dengan menaburkan batu kapur yang sudah lembut atau digaris
dengan tongkat kayu atau bambu.
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Setelah itu, anak-anak yang bermain, misalnya 10 anak harus
dibagi 2 regu. Masing-masing regu beranggotakan 5 anak. Ketua
regu melakukan “sut” untuk menentukan pemenang. Setelah
dilakukan “sut”, maka regu pemenang akan main duluan dengan
menempatkan diri di kedua garis depan di kanan kiri maupun di
ujung garis sodor. Sementara yang kalah menempatkan diri di
masing-masing garis melintang untuk menjaga anak-anak yang akan
ke belakang. Satu pemain yang kalah harus bertugas menjaga garis
sodor (garis tengah yang membagi dua bagian kanan dan kiri).
Setelah semua siap, anak-anak yang bertugas sebagai sodor dan
penjaga garis depan berusaha menyentuh anak-anak yang telah
melakukan start. Setelah itu anak-anak yang mendapat giliran main
harus berusaha keras melewati setiap garis yang dijaga lawan. Anakanak yang mendapat giliran main harus berusaha sampai garis paling
belakang dan kembali ke garis depan. Anak-anak ini juga harus
berusaha menghindari sentuhan pemain penjaga yang menjaga setiap
garis. Jika ada 2 anak yang mendapat giliran main berada di dalam
satu kotak, maka pemain lawan boleh mengunci. Sementara anakanak lain yang bermain tidak boleh sampai finish terlebih dahulu,
sebelum anak-anak yang terkunci bisa meloloskan diri. Jika anak
yang bermain tadi bisa meloloskan diri dari jebakan, maka anak yang
lain bisa menuju finish dan dianggap sebagai pemenang. Namun jika
ada anak yang mendapat giliran main tersentuh oleh lawan sebelum
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anak lain mencapai finish, maka dianggap kalah dan harus
bergantian main.
Permainan ini juga menuntut pelaku bermain untuk bersikap
sportif dalam permainan dan tidak boleh curang atau egois. Anakanak juga dituntut untuk bermain energik karena memang sifat
permainan ini cepat.
6) Jaranan
Jaranan biasanya dibuat dari bahan gedheg atau dinding
bambu yang dibentuk menyerupai jaran atau kuda. Selesai dibentuk
menyerupai kuda, dibingkai dengan belahan bambu di semua
pinggirnya. Juga digambari dengan cat atau sejenisnya sehingga
terlihat gambar kuda. Tidak lupa dihiasi dengan rumbai-rumbai di
sekitar leher dengan rafia. Ukuran untuk anak-anak biasanya tidak
lebih dari 40 cm (tinggi) dan 100 cm (panjang). Namun begitu, untuk
bahan yang lebih sederhana, biasanya jaranan dibuat dari pelepah
daun pisang. Setelah daunnya dibuang, pelepah dierati beberapa
bagian lalu dibentuklah menyerupai jaranan. Lalu diberi tali di
bagian kepala dan ekor. Tali tersebut dikalungkan di leher anak yang
bermain jaranan ini. Di beberapa daerah, seperti di Kulon Progo,
seperti yang pernah dijumpai oleh Tembi, jaranan dibuat dari bahan
“bonggol” bambu. Bonggol bambu ini dibuat menyerupai kuda dan
dimodifikasikan dengan kayu lain yang digunakan sebagai tubuh
kuda-kudaan. Jadilah dolanan yang disebut jaranan. Ada pula yag
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dibuat dari kayu dengan kepala mirip kuda dan bagian tubuh dibuat
bergoyang, sehingga anak-anak bisa duduk dan bermain di atasnya.
Anak-anak yang bermain jaranan bisa sendirian atau bisa
pula berkelompok dengan teman-temannya. Saat ini, dalam bermain
jaranan, biasanya anak-anak tampil dalam acara festival. Bahkan
dolanan ini juga dilengkapi dengan syair yang berjudul Jaranan. Teks
lengkapnya demikian: “Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji, sing
nunggang dara Bei, sing ngiring para mantra, jret-jret nong, jretjret gung, srek-srek turut lurung, gedebug krincing, gedebug
krincing, prok, prok, gedebug jedher”.
7) Jamuran
Dolanan jamuran tidak membutuhkan peralatan bantu kecuali
hanya tanah lapang atau halaman yang cukup luas. Biasanya
memakai halaman rumah, halaman sekolah, halaman balai desa, atau
di lapangan. Sebelum anak-anak melakukan permainan ini, mereka
melakukan ‗hompipah„ untuk menentukan pemenang dan yang
“dadi”. Anak yang bermain umumnya lebih dari 4 anak. Idealnya
sekitar 10 anak. Setelah dilakukan “hompipah”, anak yang kalah
akan menjadi pemain “dadi”. Ia berposisi di tengah, sementara anak
lain mengelilinginya sambil melingkar dan bergandengan tangan.
Anak-anak yang mengelilinginya sambil menyanyikan sebuah
tembang jamuran, yaitu: “jamuran, ya ge ge thok” jamur apa ya ge
ge thok” jamur gajih mbejijih saara-ara” semprat-semprit jamur
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apa?” Setelah nyanyian selesai, maka anak yang “dadi” segera
mengucapkan sebuah jamur, misalnya “jamur lot kayu”. Maka
seketika pemain yang mengelilinginya harus segera mencari pohon
atau benda-benda yang berasal dari kayu untuk dipeluknya. Jika ada
anak yang kesulitan mencarinya maka bisa segera ditangkap oleh
anak yang dadi. Jadilah anak yang ditangkap itu menjadi anak yang
“dadi”. Ia harus berada di tengah, semantara anak lain termasuk
yang menangkapnya kembali mengelilingi anak yang baru “dadi”
tadi. Begitulah seterusnya, ketika permainan kembali mulai, anakanak mengawali dengan tembang jamuran seperti di atas.
Berbagai jenis jamur yang biasanya diucapkan oleh anak
yang “dadi”. Hal itu biasanya tergantung dari wawasan anak yang
“dadi”. Macam-macam jenis jamur yang sering diucapkan anak saat
bermain jamuran, seperti jamur kethek menek, jamur kendhil borot,
jamur gagak, jamur kendhil, dan sebagainya. Saat anak yang “dadi”
mengucapkan “jamur kethek menek”, maka pemain lain harus segera
mencari tempat yang bisa dipanjat. Yang penting mereka tidak
menginjak tanah. Ketika ada anak yang kesulitan mencari tempat
panjatan dan segera ditangkap oleh anak yang “dadi”, maka anak
yang ditangkap akan berubah menjadi anak yang “dadi”. Jika ada
anak yang “dadi” sampai berulangkali, dinamakan “dikungkung”.
Permainan jamuran juga bisa dimainkan dengan variasi yang
lain. cara permainannya yaitu pertama anak menentukan pemain
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yang “dadi”. Pada saat menyanyikan lagu jamuran anak yang
“dadi” berkeliling dan menyentuh pemain lain. Kemudian anak yang
“dadi” harus memberikan pertanyaan “jamur opo” kepada pemain
yang di sentuh saat lagu telah berakhir. Misalnya anak yang disentuh
itu menjawab “jamur kethek menek”, dia harus mencari pohon dan
menek atau memanjatnya. Apabila anak tersebut tidak menek atau
memanjat maka anak tersebut kalah dan harus menjadi anak yang
“dadi”.
Nilai yang dapat diambil dari permainan ini adalah jujur.
Anak harus bisa mempraktekan gerakan yang di sebutkannya, karena
apabila tidak bisa berarti anak tersebut telah berbohong kepada
dirinya sendiri serta teman-temannya yang lain. Tentu anak yang
bermain jamuran juga harus bisa bersosialisi dengan teman, tidak
boleh egois, harus cekatan, banyak akal, dan tidak boleh cengeng.
Jika anak tidak bisa memenuhi kriteria itu tentu akan mudah
ditinggalkan teman-teman bermain lainnya. Itulah pendidikan yang
diajarkan dalam permainan tradisional jamuran.
8) Sudhah Mandhah
Dalam dolanan “Sudhah-Mandhah”, tidak membutuhkan
lahan luas, setidaknya berukuran 3x5 meter. Lebih luas lebih bagus.
Biasanya anak-anak bermain “Sudhah-Mandhah” di emperan atau
halaman rumah. Tidak jarang pula dimainkan di halaman kebun yang
rindang. Jika di sekolah, biasa dimainkan di halaman atau emperan
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sekolah pula. Waktu hujan atau terik matahari, permainan ini juga
bisa dilakukan di dalam rumah. Lahan-lahan yang sering dipakai
biasanya lahan tanah (saat di halaman rumah atau di kebun), lahan
ubin, tegel, konblok, cor atau sejenisnya. Yang jelas, lahan-lahan
yang digunakan nyaman bagi anak-anak yang bermain, serta
terhindar dari kondisi basah, licin, becek, panas, dan hujan. Sangat
jarang dimainkan di halaman yang banyak rumputnya, karena
medianya sulit untuk dibuat garis-garis.
Sebelumnya, anak-anak yang akan bermain, minimal 2 anak
(dan sebaiknya tidak lebih dari 5 anak), terlebih dahulu membuat
petak-petak dengan kapur atau media lainnya pada lahan yang akan
dipakai untuk bermain. Petakan tersebut jika sudah jadi menyerupai
gambar pesawat. Lebih detail cara pembuatan petakan adalah sebagai
berikut: Pertama, membuat kotak 2 atau 3 buah memanjang ke atas.
Setiap kotak, setidaknya bersisi 40-50 cm. Lalu di atasnya dibuat 2
kotak di sisi kanan dan kiri dengan ukuran sama, menyambung dari 2
atau 3 kotak sebelumnya. Lalu di atasnya dibuat 1 kotak lagi dengan
ukuran sama. Di atasnya lagi dibuat 2 kotak dengan ukuran sama,
menyambung dari 1 kotak sebelumnya. Maka jadilah tempat bermain
“Sudhah-Mandhah”. Kadang-kadang di atasnya lagi ditambahi
setengah lingkaran yang menghubungkan masing-masing ujung
kotak.
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Anak yang akan bermain “Sudhah-Mandhah” setelah selesai
membuat gambar, lalu harus ada kesepakatan bermain. Misalkan,
setiap pemain yang menginjak garis mati dan harus digantikan oleh
pemain lainnya. Juga, boleh membuat “kuping” atau telinga di sisi
kotakan, apabila dua kotak tunggal sudah menjadi sawah. Aturan
lain, yaitu, apabila seorang pemain sudah menyelesaikan babak
pertama (melempar “gacuk”) dilanjutkan dengan “engklek” sambil
membawa “gacuk” di telapak tangan. Jika bisa lolos, serta merta
“gacuk” dilemparkan ke arah kotak yang masih kosong. Apabila ada
di dalam kotak, maka si pemain itu mendapatkan satu sawah.
Permainan dilanjutkan ke pemain giliran berikutnya. Begitulah
beberapa aturan permainan ini.
Setelah anak-anak yang akan bermain menyepakati dan
memahami aturan main, seperti biasanya dalam setiap permainan,
dimulai dengan “sut” atau “hompimpah”. Sebelumnya mereka juga
sudah harus membawa sebuah “gacuk” yang bisa diambil dari sekitar
lingkungan. Gacuk yang mereka pakai biasanya berasal dari pecahan
genting, yang mempunyai sifat tipis, tidak mudah pecah (jika dipakai
di tanah), cukup rata dan ringan. Dilakukan “sut” apabila hanya ada
dua pemain. Sementara “hompimpah” dilakukan apabila pemain
lebih dari dua. Anak yang menang pertama mendapat giliran main
duluan, kemudian disusul pemenang selanjutnya. Usai mengetahui
urutan main, pemain urutan kedua dan selanjutnya menunggu giliran.
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Misalkan ada 4 pemain, setelah diadakan “hompimpah”, pemain
yang menang secara berurutan adalah D, B, A, dan C. Maka pemain
D dapat memulai permainan.
Pemain D melemparkan “gacuk” pertama kali ke kotak
tunggal yang paling dekat dengannya. Lalu, pemain D mulai
melompat ke kotak kedua sambil “engklek” begitu seterusnya
dilanjutkan ke kotak-kotak paling ujung kemudian berbalik hingga
ke kotak kedua. Setelah itu pemain D harus mengambil “gacuk” dan
kemudian melompat ke awal berdiri. Saat melalui kotak ganda kanan
kiri, pemain D boleh meletakkan kedua kaki. Namun jika kotak
kembar tadi salah satunya sudah ada sawahnya, maka pemain juga
harus bertindak “engklek”. Jika pemain D lolos pada tahap awal,
maka ia melanjutkan melemparkan “gacuk” ke kotak berikutnya.
Jalannya permainan sama. Begitu pula ketika ia melemparkan kotak
di kotak kembar, maka cara mengambil “gacuk” setelah ia “engklek”
sampai ujung dan kembali sejajar di kotak kembar itu. Setelah itu, ia
boleh mengambil “gacuk” dan melanjutkan permainan ke tempat
awal.
Namun, apabila di saat melemparkan “gacuk” ke kotak
ketiga, misalnya, pemain D kurang tepat memosisikan “gacuk”
(misalkan: keluar/di tengah garis) maka pemain D dianggap mati.
Sebelum pemain B memulai giliran, pemain D meletakkan
“gacuk”nya ke kotak ketiga, yang salah lempar tadi. Kemudian
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pemain B memulai seperti yang dilakukan pemain D pada awal
permainan. Begitu seterusnya. Semisal, pemain B bisa lolos sampai
ujung, maka ia, sekarang memulai permainan dari arah sebaliknya
(arah atas). Ia memulai permainan dengan cara yang sama. Setiap
ada “gacuk” baik miliknya sendiri atau milik lawan, harus dihindari
atau dilompati. Ketika ia mulus bermain dan sukses sampai ujung,
maka pemain B berhak untuk bermain di tahap kedua.
Pada tahap kedua, pemain B memulai bermainan dari tempat
bermain awal. Sebelumnya “gacuk” diletakkan di telapak tangan.
Kemudian “gacuk” itu dilempar ke atas dan diletakkan di sebalik
tangannya. Apabila gagal meletakkan, maka pemain ketiga yakni
pemain A menggantikkannya. Namun apabila berhasil, maka
“gacuk” yang di sebalik telapak tangan itu terus dibawa sambil
engklek dari satu kotak ke kotak lainnya dan kemudian berbalik
dengan langkah yang sama. Setelah berhasil, maka ia dari posisi
awal dengan serta-merta melemparkan “gacuk” yang ada di sebalik
telapak tangan tadi untuk dilempar ke arah kotak-kotak. Apabila
“gacuk” jatuh di dalam kotak, maka pemain B memperoleh sawah
satu, yaitu di kotak tersebut. Lalu pemain lain menggantikan
permainan. Jika pemain B sudah mendapat sawah, misalnya di kotak
kedua, maka semua pemain lain tidak boleh menginjakkan kaki atau
melemparkan “gacuk” di sawah tersebut. Sebab sawah itu sudah
milik pemain B. Dengan perolehan sawah itu, maka jika pemain B
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mendapat bermain kembali, maka ia berhak menduduki sawah itu
dengan kedua kaki, bukan lagi satu kaki “engklek”. Itulah
istimewanya permainan “sudhah-mandhah”.
Lalu fungsi setengah lingkaran “kuping” boleh dipakai oleh
pemain lain yang merasa kesulitan melompat, karena kotak-kotak
sudah menjadi sawah pemain lain. Setengah lingkaran “kuping”
biasanya diletakkan di salah satu sisi garis kotak (di antara tiga kotak
di awal). Namun “kuping” tersebut tidak boleh dibuat besar,
setidaknya hanya sedikit melebihi besaran kaki.
Demikianlah anak-anak yang bermain “sudhah-mandhah”
terus berlomba-lomba mencari sawah sebanyak-banyaknya. Sebab
dengan banyak sawah, berarti kemenangan dan memudahkan
permainan selanjutnya. Jika mereka yang bermain dolanan ini
merasa capek, bisa berhenti sewaktu-waktu. Anak yang terbanyak
memperoleh sawah dianggap sebagai pemenang. Sementara yang
paling sedikit memperoleh sawah, dianggap yang paling kalah.
Namun biasanya tidak ada hukuman bagi yang kalah maupun tidak
ada hadiah bagi yang menang. Semua hanya dijalankan untuk
mengisi hiburan.
Dalam permainan ini ingin mengajarkan kepada anak-anak
untuk hidup rukun, tidak boleh saling curang maupun tidak boleh
ingin menang sendiri. Jika seorang anak ingin menang sendiri atau
selalu bermain curang, akibatnya teman lain akan menghindar dan
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tidak mau lagi diajak bermain bersama. Itulah ciri permainan
tradisional yang selalu dimainkan oleh banyak anak sebagai ajang
bersosialisasi.
9) Jethungan (petak umpet)
Anak-anak yang hendak memainkan dolanan jethungan
biasanya setelah berkumpul, menyepakati beberapa peraturan
sederhana,

misalnya,

pembatasan

wilayah

permainan,

tidak

diperkenankan masuk rumah (jika bermain di luar rumah), harus
melihat sungguh-sungguh yang ditunjuk (dithor, disekit) bukan asal
spekulasi, waktu menutup mata tidak boleh melirik, tidak boleh
terus-menerus menunggu pangkalan (tunggu brok), dan sebagainya.
Jika mereka sudah membuat peraturan sederhana, mereka memilih
sebuah pangkalan untuk dijadikan pusat permainan, misalnya pohon,
sudut tembok, gardu ronda, tembok gapura, sudut pagar, tiang
rumah, atau lainnya.
Seorang anak menjadi “penjaga”, yaitu orang yang bertugas
menutup mata dan menghitung sebanyak kesepakatan. Selesai
menghitung, penjaga boleh membuka mata dan mencari temantemannya. Misalnya bila waktu sudah habis ternyata belum bisa
menemukan juga, maka penjaga akan kalah dan bertugas menjaga
kembali.
Pelajaran moral yang dapat diambil melalui permainan jenis
ini: disiplin, menghormati orang lain, keadilan. Dalam permainan
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petak umpet ini juga mengandung nilai kejujuran, dimana anak pada
saat berjaga tidak boleh mengintip dan harus benar-benar menutup
matanya.
Setiap permainan tradisional memiliki banyak manfaat untuk
perkembangan anak. Beberapa manfaat permainan tradisional antara lain
adalah untuk perkembangan motorik, perkembangan sosial dan terdapat
nilai-nilai kearifan. Nilai-nilai kearifan ini berhubungan dengan karakter
anak misalnya kejujuran, disiplin, tanggung jawab, keberanian, keadilan.
Menurut Dharmamulya (2008) dan berdasarkan wawancara yang
dilakukan peneliti kepada budayawan jawa yaitu Drs. Sukadaryanto,
M.Hum selaku dosen bahasa jawa Universitas Negeri Semarang
memaparkan

bahwa

beberapa

permainan

tradisional

jawa

yang

mengandung karakter kejujuran adalah dhakon, cublak-cublak suweng,
gobak sodor, jethungan atau petak umpet dan jamuran.
Pada permainan dhakon, anak harus bermain dengan jujur ketika
mereka sedang meletakkan biji ke dalam lubang. Pemain memasukkan
satu biji dan tidak boleh ada yang terlewat. Pada permainan gobak sodor,
anak harus menaati peraturan dan tidak boleh curang. Mereka tidak boleh
melewati pembatas atau garis yang telah dibuat. Selanjutnya pada
permainan cublak-cublak suweng, anak yang “dadi” harus selalu
menunduk saat permainan dimulai, dia tidak boleh mengintip, anak juga
tidak boleh memberitahu temannya yang dadi, siapa yang mmbawa
batunya. Pada permainan jamuran, anak yang dadi akan bertanya “jamur
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opo” kepada anak yang lain, kemudian anak tersebut menjawab dan harus
mempraktekkan gerakan jamur yang dia sebutkan sendiri. Anak harus bisa
mempraktekkan gerakan yang disebutkannya, karena apabila tidak bisa
berarti anak tersebut telah berbohong kepada dirinya sendiri serta temantemannya yang lain. Pada permainan petak umpet, anak yang jaga harus
menutup mata mereka ketika anak-anak yang lain pergi untuk
bersembunyi, dalam permainan ini juga anak-anak yang bersembunyi
tidak boleh melewati tempat persembunyian yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Berdasarkan paparan di atas tentang macam-macam permainan
tradisional serta pendapat dari professional judgment, dapat disimpulkan
bahwa permainan yang akan digunakan untuk membangun karakter
kejujuran adalah dhakon, gobak sodor, cublak-cublak suweng, jamuran
dan petak umpet.

2.5 Pendidikan Karakter
2.5.1 Pengertian Pendidikan Karakter
Akar kata “karakter” dapat dilacak dari kata Latin “kharakter”,
“kharassein”, dan “kharax”, yang maknanya “tools for marking”, “to
engrave”, dan “pointed stake”. Kata ini mulai banyak digunakan
(kembali) dalam bahasa Prancis “caractere” pada abad ke-14 dan
kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi “character”, sebelum
akhirnya

menjadi

bahasa

Indonesia

“karakter”.

Dalam Kamus
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Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang
daripada yang lain.
Menurut Elkind & Sweet (2004) dalam Zubaedi (2011: 15)
“character education is the deliberate effort to help people understand,
care about, and act upon core ethical value (pendidikan karakter adalah
usaha sengaja (sadar) untuk membantu manusia memahami, peduli
tentang dan melaksanakan nilai-nilai etika inti)”.
Menurut Khan dalam Asmani (2011: 30), pendidikan karakter
mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan perilaku yang membantu
individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat,
dan bangsa. Serta membantu orang lain untuk membuat keputusan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pendidikan karakter
mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktivasi otak tengah secara
alami.
Menurut T. Ramli (2003) dalam Narwati (2011: 15) pendidikan
karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan
moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi
anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga
negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, dan warga negara
yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilainilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat
dan bangsanya.
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Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak
agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan
kontribusi yang positif kepada lingkungannya (Megawangi, 2004: 93).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan
karakter adalah pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan
kepada individu. Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang
dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta
didik memahami nilai-nilai perilaku manusia.
2.5.2 Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter
Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak
adalah nilai-nilai universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan
budaya pasti menjunjung tingi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai universal
ini harus dapat menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat
walaupun berbeda latar belakang budayanya (Megawangi, 2004: 93).
Ryan dan Bohlin (1999) dalam Megawangi (2004: 98) mengatakan
bahwa orang yang berkarakter adalah orang yang menerapkan nilai-nilai
baik dalam tindakannya, dan bersumber dari hati yang baik.
IHF (Indonesia Heritage Foundation) telah menyusun serangkaian
nilai yang selayaknya diajarkan kepada anak-anak, yang kemudian
dirangkum menjadi 9 pilar karakter (Megawangi, 2004: 93), yaitu:
1) Cinta Tuhan dan Segenap Ciptaan-Nya (love Allah, trust,
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reverence, loyalty)
2) Kemandirian dan Tanggung jawab (responsibility, excellence,
self reliance, discipline, orderliness)
3) Kejujuran/Amanah, Bijaksana (trustworthiness, reliability,
honesty)
4) Hormat dan santun (respect, courtesy, obedience)
5) Dermawan, Suka Menolong dan Gotong Royong (love,
compassion,

caring,

empathy,

generousity,

moderation,

cooperation)
6) Percaya

diri, Kreatif, dan

assertiveness,

creativity,

Pekerja

Keras

(confidence,

resourcefulness,

courage,

determination and cooperation)
7) Kepemimpinan

dan

keadilan

(justice,

fairness,

mercy,

leadership)
8) Baik dan Rendah Hati (kindness, friendliness, humility,
modesty)
9) Toleransi dan Kedamaian dan Kesatuan (tolerance, flexibility,
peacefulness, unity)
Dalam masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia, nilai-nilai
karakter yang ditanamkan harus dapat menjadi common denominator
(dasar kesamaan nilai) yang akan menjadi perekat pada elemen-elemen
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masyarakat

yang

berbeda,

sehingga

masyarakat

dapat

hidup

berdampingan secara damain dan tertib, yang akhirnya menciptakan
suasana sinergi yang sangat produktif bagi kemajuan bangsa
(Megawangi, 2004: 93).
2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Karakter
Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila
dapat dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter. Berdasarkan
pendapat Megawangi (2004) ada beberapa faktor yang mempengaruhi
karakter anak yaitu:
2.4.3.1 Keluarga
Keluarga adalah tempat pertama dan utama dimana seorang anak
dididik dan dibesarkan. Segala perilaku orang tua dan pola asuh yang
diterapkan di dalam keluarga pasti berpengaruh dalam pembentukan
kepribadian atau karakter seorang anak.
2.5.3.2 Sekolah
Sekolah adalah tempat yang sangat strategis untuk pendidikan
karakter, karena anak-anak dari semua lapisan akan mengenyam
pendidikan di sekolah sehingga apa yang didapatkan di sekolah akan
mempengaruhi pembentukan karakternya.
2.5.3.3 Masyarakat
Pembentukan karakter perlu dilakukan secara menyeluruh.
Keluarga pada masyarakat yang kompleks seperti ini terkadang kurang
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efektif mendidik karakter kepada anak-anaknya sehingga perlu dibantu
dengan pendidikan karakter di sekolah. Selain itu perlu adanya usaha
lain di lingkungan masyarakat misalnya “parenting education” baik
melalui institusi yang sudah ada dalam masyarakat ataupun kegiatan
pendidikan informal. Institusi sekolah yang berada di lingkungan
masyarakat adalah wahana yang efektif untuk pendidikan karakter.
Berhubung sekolah berada dalam sebuah komunitas, maka masyarakat
setempat harus peduli dengan peran sekolah dalam membangun karakter
murid-muridnya.
2.5.4 Karakter Kejujuran
Pengertian “jujur” dalam kamus besar bahasa Indonesia memliki
arti lurus hati, tidak curang. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang
memiliki karakter jujur adalah siswa yang batinnya cenderung lurus atau
tidak curang sehingga mempengaruhi pikirannya (akalnya) untuk selalu
mencari cara berbuat jujur yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan
tingkah lakunya baik terhadap dirinya maupun lingkungannya.
Kecenderungan siswa yang memiliki karakter jujur akan berusaha untuk
berbuat jujur, bahkan bisa mencegah orang lain berbuat tidak jujur, atau
cenderung mengkritik atau membenci teman atau lingkungannya yang
tidak jujur.
Kejujuran adalah kesadaran apa yang benar dan tepat dalam peran
seseorang, perilaku seseorang, dan satu hubungan. Dengan kejujuran,
tidak ada kemunafikan atau kepalsuan yang menciptakan kebingungan

51

dan ketidakpercayaan dalam pikiran dan kehidupan orang lain.
Kejujuran membuat untuk kehidupan integritas karena diri dalam dan
luar adalah bayangan cermin. Kejujuran adalah berbicara bahwa yang
diduga dan untuk itu yang diucapkan. Tidak ada kontradiksi atau
perbedaan dalam pikiran, kata, atau tindakan. Integrasi tersebut
memberikan kejelasan dan contoh kepada orang lain. Untuk memiliki
satu bentuk internal maupun eksternal bentuk lain menciptakan
hambatan dan dapat menyebabkan kerusakan, karena salah satu tidak
akan mampu mendekati orang lain, atau orang lain akan ingin menjadi
dekat. Beberapa orang berpikir, "Saya jujur, tapi tidak ada yang
memahami saya "Itu tidak jujur. Kejujuran adalah sebagai berbeda
sebagai berlian tanpa cacat yang tidak dapat tetap tersembunyi. Layak
yang terlihat dalam tindakan seseorang.
Menurut Galus (2011) dalam artikelnya dikatakan bahwa kejujuran
merupakan

kualitas

manusiawi

melalui

mana

manusia

mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully). Karena
itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran,
termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana
kemampuan berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari
tindakan manusia. Secara sederhana, kejujuran bisa diartikan sebagai
sebuah kemampuan untuk mengekpresikan fakta-fakta dan keyakinan
pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya. Sikap ini terwujud dalam
perilaku, baik jujur terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri
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(tidak menipu diri), serta sikap jujur terhadap motivasi pribadi maupun
kenyataan batin dalam diri seorang individu.
Kejujuran

(honesty)

menurut

Zubaedi

(2011:

79)

adalah

kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat
dipercaya dan bertindak secara hormat. Kejujuran adalah suatu
kemampuan untuk mengakui perasaan atau pemikiran atau juga tindakan
seseorang pada orang lain (Ibung, 2009: 69). Kejujuran menjadi penting
karena dengan mengakui apa yang ia pikirkan, ia rasakan, dan ia lakukan
sebagaimana adanya, seseorang dapat terhindar dari rasa bersalah yang
timbul akibat kebohongan yang ia lakukan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejujuran
adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai
orang yang selalu dapat dipercaya, baik terhadap diri sendiri maupun
orang lain.
2.5.5 Ketidakjujuran anak
Ketidakjujuran anak merupakan pelanggaran atau kebohongan
yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut Hurlock (1978, 104)
ketidakjujuran

dalam

berbagai

bentuk

merupakan

pelanggaran.

Ketidakjujuran kadang-kadang tidak disengaja tetapi lebih sering
disengaja. Ketidakjujuran timbul pada tahun prasekolah tetapi lebih
menonjol pada akhir masa kanak-kanak. Anak laki-laki dan perempuan
belajar dari pengalaman mereka sendiri atau dari teman-teman mereka,
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jalan dan cara menipu orang lain terutama orang tua dan guru.
Menurut Ibung (2009: 73) alasan anak untuk tidak jujur atau
berbohong adalah sebagai berikut :
1) Ingin menguji kemampuan diri
Pada usia 3-4 tahun, ketika berbohong mungkin sekali anak
sedang menguji kemampuannya dalam berbohong dan apakah
ia cukup mampu membohongi orangtuanya. Sayangnya,
kebohongan di usia ini umumnya disertai dengan imajinasi
yang tinggi. Hal ini sering kali justru menyebabkan
kebohongan mereka terbongkar karena terlalu tidak masuk
akal.
2) Keinginan untuk memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri
Dengan

berbohong,

anak

akan

menjadi

memiliki

kesempatan untuk berkuasa atas dirinya sendiri dan memiliki
kesempatan menghindar dari hukuman orang tuanya.
3) Menutupi ketidaktahuannya bahwa ia telah berbuat sesuatu
yang “buruk” atau tidak baik.
Bentuk

ini

juga

dapat

disamakan

dengan

bentuk

perlindungan diri untuk menghindar dari tanggung jawab atas
perbuatan “buruk” yang telah dilakukannya, namun tidak
disengaja.
4) Bentuk perlindungan diri
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Cara ini digunakan untuk meluapkan sesuatu yang tidak
menyenangkan yang pernah ia alami.
5) Kurang percaya diri
Biasanya anak yang tidak percaya diri cenderung akan
mencari perhatian dan pujian melalui cara-cara yang tidak
wajar.
Menurut Ibung (2009: 71) berbohong bisa dilakukan dalam
beberapa bentuk yaitu :
1) Memutarbalikkan keadaan
2) Melebih-lebihkan,

anak

menceritakan

sesuatu

dengan

mengombinasikan antara kebenaran dan khayalannya
3) Membual, anak menderitakan sesuatu yang tidak ia lakukan atau
tidak ia alami, dengan seolah-olah ia sendiri yang mengalami
atau merasakannya
4) Melepas tanggung jawab dengan melemparkan kesalahan diri
sendiri pada orang lain. termasuk di dalamnya adalam fitnah.
Ketidakjujuran atau kehobongan yang dilakukan anak karena
mereka punya alasan seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu ingin
menguji kemampuan diri, keinginan untuk memiliki kekuasaan atas
dirinya sendiri, menutupi ketidaktahuannya bahwa ia telah berbuat
sesuatu yang “buruk” atau tidak baik. Bentuk perlindungan diri, kurang
percaya diri. Kebohongan juga dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu
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memutarbalikkan

keadaan,

melebih-lebihkan,

membual,

melepas

tanggung jawab.
2.5.6 Kurikulum kejujuran
Karakter kejujuran merupakan bagian dari karakter. Berdasarkan
pedoman pendidikan karakter pada pendidikan anak usia dini oleh
direktorat pembinaan pendidikan anak usia dini, direktorat jenderal
pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal, kementrian
pendidikan nasional (2012) terdapat sembilan indikator untuk nilai atau
karakter kejujuran yaitu:
1) Anak mengerti mana milik pribadi dan milik bersama
2) Anak merawat dan menjaga benda milik bersama
3) Anak terbiasa berkata jujur
4) Anak terbiasa mengembalikan benda yang bukan miliknya
5) Menghargai milik orang lain
6) Mau mengakui kesalahan
7) Mau meminta maaf dan memaafkan teman yang berbuat salah
8) Menghargai keunggulan orang lain
9) Tidak menumpuk mainan atau makanan untuk diri sendiri.
Kurikulum pendidikan karakter di atas bisa menjadi pedoman atau
acuan dalam menerapkan karakter pada anak di sekolah.
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2.6 Penelitian yang Relevan
Kajian permainan tradisional telah dilakukan oleh Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan pada tahun 1982 melalui penelitian dalam bentuk
inventarisasi permainan tradisional. Dalam penelitian tersebut belum
sepenuhnya dijelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan
tradisional. Mengingat jangka waktu interventarisasi penelitian telah
dilakukan oleh Kementrian dan Kebudayaan pada tahun 1982 sudah mencapai
rentan waktu 15 tahun maka dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi
nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam permainan tradisional etnis
sunda. Dalam penelitian ini banyak sekali nilai-nilai yang ada dalam
permainan tradisional yaitu jiwa kepemimpinan, kerjasama, lapang dada,
menegakkan keadilan, taat aturan, jujur, usaha keras, tidak sombong, cerdik,
dan motivator untuk menang. Salah satu contoh misalnya permainan
tradisional congkak atau dhakon mengandung nilai disiplin diri, kejujuran diri,
kerja sama, menghargai kawan dan lawan, kecepatan dan ketepatan, melatih
kesabaran, tanggung jawab.
Penelitian yang dilakukan oleh Siagawati dkk (2007), mengungkap nilainilai yang terkandung dalam permainan tradisional Gobak Sodor. Nilai-nilai
dalam permainan gobag sodor adalah sebagai berikut ; yang pertama yaitu
aspek jasmani yang meliputi nilai kesehatan dan kelincahan. Yang kedua,
aspek psikologis yang meliputi nilai kejujuran, sportivitas, kepemimpinan,
pengaturan strategi, kegembiraan, spiritualisme, perjuangan. Aspek ketiga,
yaitu sosial yang meliputi nilai social skill, kerjasama dan kekompakan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Badu (2011) menunjukkan bahwa
pelatihan permainan tradisional edukatif potensi lokal mampu meningkatkan
kemampuan dan keterampilan orang tua anak usia dini dalam kegiatan
bermain anak. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa permainan tradisional
edukatif menanamkan sikap hidup dan keterampilan seperti nilai kerja sama,
keber-samaan, kedisiplinan, kejujuran, dan musyawarah mufakat karena ada
aturan yang harus dipenuhi oleh anak sebagai pemain. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh Badu (2011) ini menunjukkan bahwa perminan
tradisional adalah sangat penting untuk diajarkan kepada anak usia dini di
lingkungan rumah melalui orang tua. Penelitian yang dilakukan oleh Badu
(2011), menunjukkan bahwa permainan tradisional mengandung nilai sikap
hidup dan keterampilan. Salah satu dari nilai itu adalah nilai kejujuran. Oleh
sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang manfaat permainan
tradisional sebagai media dalam mengembangkan karakter kejujuran kepada
anak.

2.7 Kerangka Berfikir
Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) dalam
Sugiyono (2010: 91) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai
faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berfikir
yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan
di teliti.
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Membangun karakter bukanlah merupakan produk instant yang dapat
langsung dirasakan sesaat setelah pendidikan tersebut diberikan. Pendidikan
membangun karakter merupakan proses panjang yang harus dimuali sejak
dini pada anak-anak dan baru akan dirasakan setelah anak-anak tersebut
tumbuh menjadi dewasa. Penanaman pondasi karakter anti korupsi khususnya
karakter kejujuran harus ditanamkan sejak usia dini. Salah satu cara untuk
menanamkan karakter kejujuran pada anak adalah melalui pendidikan di
sekolah.
Model pendidikan untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan
masa perkembangan mereka yang masih didominasi oleh permainan sebagai
media transfer pengetahuan. Salah satu metode yang sesuai digunakan dalam
implementasi pendidikan membangun karakter kejujuran adalah melalui
bermain. Bermain adalah suatu kebutuhan yang sudah ada dengan sendirinya
(inhernt), dan sudah terberi secara alami. Permainan yang bisa digunakan
adalah permainan tradisional anak yang sudah cukup lama berkembang di
negeri ini, bahkan permainan-permainan tersebut sarat dengan nilai-nilai
budaya bangsa. Namun demikian seiring dengan perkembangan jaman
permainan tradisional ini semakin lama semakin dilupakan oleh anak-anak
terutama di perkotaan karena sudah semakin banyaknya permainan modern
yang berasal dari luar negeri.
Permainan tradisional anak merupakan unsur-unsur kebudayaan yang
tidak dapat dianggap remeh, karena permainan ini memberikan pengaruh
yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial
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anak di kemudian hari. Selain itu, permainan anak-anak ini juga dianggap
sebagai salah satu unsur kebudayaan yang memberi ciri atau warna khas
tertentu pada suatu kebudayaan. Oleh karena itu permainan tradisional anakanak juga dapat dianggap sebagai aset budaya, sebagai modal bagi suatu
masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tangah
kumpulan masyarakat yang lain (Sukirman, 2004). Menurut Purwaningsih
(2006) permainan tradisional mengandung unsur-unsur nilai budaya. Menurut
Dharmamulya (2008), unsur-unsur nilai budaya yang terkandung dalam
permainan tradisional adalah nilai kesenangan atau kegembiraan, nilai
kebebasan, rasa berteman, nilai demokrasi, nilai kepemimpinan, rasa
tanggung jawab, nilai kebersamaan dan saling membantu, nilai kepatuhan,
melatih cakap dalam berhitung, melatih kecakapan berpikir, nilai kejujuran
dan sportivitas.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter kejujuran
dapat ditanamkan kepada anak usia dini melalui permainan. Permainan
tradisional dianggap tepat untuk membangun kejujuran anak karena di dalam
permainan tradisional mengandung banyak nilai-nilai budaya termasuk
kejujuran.
Dalam penelitian ini ada empat jenis permainan yang akan diajarkan
kepada anak yaitu, dhakon, cublak-cublak suweng, gobak sodor dan petak
umpet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kementrian dan
Kebudayaan. Permainan tradisional congkak atau dhakon mengandung nilai
disiplin diri, kejujuran diri, kerja sama, menghargai kawan dan lawan,
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kecepatan dan ketepatan, melatih kesabaran, tanggung jawab. Penelitian yang
dilakukan oleh Siagawati dkk (2007), mengungkap nilai-nilai yang
terkandung dalam permainan tradisional Gobak Sodor. Nilai-nilai dalam
permainan gobag sodor adalah sebagai berikut ; yang pertama yaitu aspek
jasmani yang meliputi nilai kesehatan dan kelincahan. Yang kedua, aspek
psikologis yang meliputi nilai kejujuran, sportivitas, kepemimpinan,
pengaturan strategi, kegembiraan, spiritualisme, perjuangan. Aspek ketiga,
yaitu sosial yang meliputi nilai social skill, kerjasama dan kekompakan.
Menurut Dharmamulya (2004) dalam Ensiklopedi, Permainan cublak-cublak
suweng ini memberi manfaat yang besar terhadap pendidikan dan sosialisasi
anak, seperti jiwa sportif, keberanian, dan solidaritas. Anak yang bermain
cublak-cublak suweng saat menjadi pemain “dadi” harus konsisten dan tidak
boleh curang. Ia harus menjadi pemain yang berani menghadapi kekalahan.
Permainan petak umpet memiliki nilai disiplin, menghormati orang lain, dan
keadilan (Ibung, 2009). Dalam permainan petak umpet ini juga mengandung
nilai kejujuran, dimana anak pada saat berjaga tidak boleh mengintip dan
harus benar-benar menutup matanya.
Permainan ini akan diajarkan melalui lembaga sekolah, dan akan
dilaksanakan di sisipkan di sela-sela pembelajaran yang ada. Misalnya untuk
menggantikan kegiatan motorik di awal pembelajaran. Jika permainan
tradisional yang mengandung berbagai nilai-nilai kebaikan, salah satunya
nilai kejujuran sering diterapkan dan digunakan dalam dunia pendidikan
untuk mengembangkan karakter kejujuran anak, maka diharapkan karakter

61

kejujuran juga akan tertanam dengan baik pada jiwa anak didik.
Gambar 2.1 kerangka berfikir

Pendidikan di Sekolah

Metode Bermain

Permainan Tradisional

Karakter Kejujuran

Jawa

2.8

Hipotesis
Berdasarkan kerangka berfikir yang ada, maka ada beberapa hipotesis
dalam penelitian ini, yaitu:

2.8.1

Hipotesis pretest dan posttest kelompok kontrol.
H0 : Tidak ada perbedaan pemahaman karakter kejujuran saat pretest dan
posttest pada kelompok kontrol.
Ha : Ada perbedaan pemahaman karakter kejujuran saat pretest dan posttest
pada kelompok kontrol

2.8.2

Hipotesis pretest dan posttest kelompok eksperimen
H0 : Tidak ada perbedaan pemahaman karakter kejujuran saat pretest dan
posttest pada kelompok eksperimen.
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Ha : Ada perbedaan pemahaman karakter kejujuran saat pretest dan posttest
pada kelompok eksperimen.
2.8.3

Hipotesis posttest kelompok kontrol dan eksperimen
H0 : Tidak ada perbedaan pemahaman karakter kejujuran setelah posttest
pada kelompok kontrol dan eksperimen.
Ha : Ada perbedaan pemahaman karakter kejujuran setelah posttest pada
kelompok kontrol dan eksperimen.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental.
Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
digunakan untuk mencari efektivitas perlakuan tertentu terhadap yang lain
dalam kondisi yang dikendalikan. Tujuan akhir dari penelitian ini ingin
mengetahui apakah cerita bergambar efektif terhadap pemahaman peran
gender pada anak di taman kanak-kanak. Metode ini dipilih karena penelitian
yang dilakukan berusaha untuk melihat efektivitas antara variabel-variabel
yang terlibat dalam penelitian.
Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah bentuk pre test
and post test control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok
yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui
keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol. (Sugiyono, 2010: 113)
Tabel 3.1. Desain Penelitian Eksperimen

Kelompok
Eksperimental
Kontrol

Pre Tes

Treatment

Post Tes

T1

X

T2

T1

_

T2
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T1 = pretest
T2 = posttest

3.2 Variabel Penelitian
Menurut Arikunto (2010: 161), variabel adalah objek penelitian atau
yang menjadi titik perhatian penelitian. Adapun variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a)

Variabel Independen (bebas)
Variabel

bebas

adalah

merupakan

variabel

yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau
timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010: 61).
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Permainan Tradisional
Jawa.
b)

Variabel Dependen (terikat).
Variabel

Dependen

(terikat)

adalah

variabel

yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel
bebas (Sugiyono, 2010: 61). Variabel terikat dalam penelitian ini
adalah Pemahaman Karakter Kejujuran pada anak usia dini.
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian untuk Mengukur Keefektifan
Permainan Tradisional
NO

Variabel
Penelitian
Karakter
Kejujuran

Aspek

Indikator

Keadaan yang terkait
dengan ketulusan dan
kelurusan hati berbuat
benar

1. Anak mengerti mana milik
pribadi dan milik bersama
2. Anak merawat dan menjaga
benda milik bersama
3. Anak terbiasa berkata jujur
4. Anak
terbiasa
mengembalikan benda yang
bukan milikknya
5. Menghargai milik orang lain
6. Mau mengakui kesalahan
7. Mau minta maaf bila salah,
dan memaafkan teman yang
berbuat slah
8. Menghargai
keunggulan
orang lain
9. Tidak menumpuk mainan
atau makanan untuk diri
sendiri

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
3.3.1 Populasi
Menurut Arikunto (2010: 173), populasi adalah keseluruhan subyek
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah populasi yang dalam keadaan
homogen. Anggota populasi tersebut memiliki ciri-ciri yang relatif sama,
yaitu:
1. Lembaga Taman Kanak-kanak dibawah satu yayasan yang sama.
Yayasan yang ada di kota Pati yaitu yayasan Dian Dharma,
yayasan Abu bakar, yayasan Yaumi Fatimah. Penelitian ini
dilakukan di Taman Kanak-kanak yang berada dalam satu yayasan
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yang sama, di kota Pati. Terdapat 21 kecamatan di kabupaten Pati.
Jika dibandingkan dengan daerah lain, sebagian besar yayasan
lembaga Taman Kanak-kanak berada di kota Pati. Oleh karena itu,
peneliti mengambil setting penelitian di kota Pati. Penelitian
mengenai anak usia dini di kota Pati sendiri khususnya penelitian
tentang karakter kejujuran sangat jarang. Hal ini disebabkan karena
perguruan tinggi di Pati sangat sedikit yang membuka prodi
pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pengamatan di kota Pati,
permainan tradisional sangat jarang dilakukan baik di sekolah
maupun di rumah, sehingga anak-anak kurang mengetahui tentang
permainan tradisional, padahal permainan tradisional syarat dengan
nilai budaya bangsa, salah satunya yaitu kejujuran. Berdasarkan hal
tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian di kota Pati.
2. Umur relatif sama, yaitu 5-6 tahun. Berdasarkan pemaparan
Dharmamulya (2008) sebagian besar permainan tradisional
dilaksanakan mulai anak-anak hingga dewasa. Pada permainan
yang digunakan dalam penelitian sebagian besar usia anak yang
disarankan adalah usia enam ke atas, oleh sebab itu peneliti
mengambil penelitian di Taman Kanak-kanak kelompok B (5-6
tahun).
3.3.2 Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti Arikunto
(2002: 109). Sampel merupakan subyek yang dilibatkan secara langsung
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dilibatkan dalam penelitian sesungguhnya dan menjadi wakil dari
populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah
simple random sampling. Sugiyono mendefinisikan simple (sederhana)
karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilaksanakan secara
acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
Penelitian ini teknik yang digunakan adalah random sampling,
yaitu dari tiga yayasan terpilih satu yayasan yaitu yayasan Dian Dharma,
kemudian terpilih dua sekolah dari yayasan tersebut. Pada penelitian ini
terambil TK Pertiwi 03 kelas B3 dengan 17 peserta didik sebagai kelas
eksperimen dan TK Pertiwi 01 kelas B3 sebagai kelas kontrol dengan
jumlah 17 peserta didik. Jumlah responden sampel dalam penelitian ini
adalah 34 orang.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dari variabel-variabel penelitian yang akan
diteliti digunakan metode pengumpulan data adalah menggunakan tes. Tes
adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat
yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). Metode tes
juga digunakan untuk mengukur sikap. Dalam penelitian ini digunakan tes
sikap atau attitude test, yang sering juga disebut dengan skala sikap yaitu alat
yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai sikap
seseorang. Penelitian ini menggunakan tes berupa cerita, kemudian anak
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diminta menjawab pertanyaan sebagai respon atau tanggapan dari cerita
untuk dapat mengukur karakter kejujuran anak.
3.5 Metode Analisis Data
3.5.1

Uji Validitas
Menurut Sugiyono (2010:173) instrumen yang valid berarti alat
ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur.
a). Variabel Dependen
Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas alat pengumpul
data, menggunakan rumus kolerasi product moment angka kasar dari karl
Pearson, yaitu :

=

Keterangan :
rxy

= koefisien kolerasi antara x dan y

N

= jumlah subjek (responden)

X

= skor item

Y

= skor total

∑x

= jumlah skor masing-masing item

∑y

= jumlah skor total

∑x2

= jumlah kuadrat skor item

∑y2

= jumlah kuadrat skor total
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(Sugiyono, 2009: 228)
Selain menggunakan rumus kolerasi product moment angka kasar
dari karl Pearson, pengukuran validitas instrument juga bisa menggunakan
program SPSS 16.0
Penelitian ini menggunakan tes berupa cerita untuk mengukur
karakter kejujuran pada anak usia dini. Penilaian dalam tes sikap ini
dilakukan menggunakan skor. Ada 3 skor yang digunakan untuk untuk
penilaian yaitu 1 “anak belum mengerti”, 2 “ anak cukup mengerti” dan 3
“anak sangat mengerti”.
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas
Variabel
Penelitian
Karakter
Kejujuran
(Pedoman
Pendidikan
Karakter
pada
Pendidikan
Anak Usia
Dini, 2012)

Aspek
Keadaan yang
terkait dengan
ketulusan dan
kelurusan hati
berbuat benar

Nomor
Item
1. Anak
mengerti 1, 2
mana milik pribadi
dan milik bersama
Indikator

Item
Gugur

2. Anak merawat dan 3, 4
3
menjaga
benda
milik bersama
3. Anak
terbiasa 5, 6, 7
berkata jujur
4. Anak
terbiasa 8, 9, 10 10
mengembalikan
benda yang bukan
milikknya
5. Menghargai milik 11, 12, 11
orang lain
13
6. Mau
mengakui 14, 15
kesalahan
7. Mau minta maaf 16, 17
bila salah, dan
memaafkan teman
yang berbuat slah
8. Menghargai
18, 19
keunggulan orang
lain
9. Tidak menumpuk 20, 21
mainan
atau
makanan untuk diri
sendiri

Jumlah item yang tidak valid = 3
Jumlah item yang valid

= 18

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, maka diketahui ada tiga
item yang tidak valid, yaitu item nomor 3, 10, dan 11. Menurut Arikunto
(2010: 221) mengatakan bahwa peneliti bisa mengganti atau merevisi

Item
Valid
1, 2

4

5, 6, 7
8, 9

12, 13
14, 15
16, 17

18, 19

20, 21
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butir-butir yang tidak valid. Berdasarkan hal tersebut peneliti menganalisis
kembali item-item yang tidak valid, kemudian untuk item nomor 3
diperbaiki sedangkan nomor 10 dan 11 dibuang.
b). Variabel Independen
Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel independen dengan
menggunakan content validity (Validitas Isi). Validitas ini merupakan
validitas yang diestimasi lewat pengujian isi test dengan analisis rasional
atau lewat professional judgment (Azwar, 1997:45). Dalam penelitian ini,
terdapat professional judgment untuk menyatakan bahwa permainan
tradisional yang digunakan adalah sesuai untuk membangun karekter
kejujuran pada anak usia dini. Professional judgment dalam penelitian ini
adalah budayawan jawa yaitu Drs. Sukadaryanto, M.Hum selaku dosen
bahasa jawa di Universitas Negeri Semarang serta guru dari sekolah
eksperimen. Menurut profesional judgment, permainan yang bisa
digunakan dalam membangun karakter kejujuran untuk anak usia dini
adalah dhakon, gobak sodor, cublak-cublak suweng, jamuran dan petak
umpet. Guru dari sekolah eksperimen menyatakan bahwa sebagian besar
siswa pada kelompok eksperimen memiliki kondisi tubuh yang sehat,
keadaan motorik yang baik sehingga memungkinkan mereka untuk ikut
dalam bermain permainan tradisional. Permainan tradisional juga bisa
dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Adanya lahan yang
cukup dan alat permainan yang digunakan untuk bermain permainan
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tradisional. Berdasarkan pendapat guru dari sekolah bersangkutan, bisa
dikatakan bahwa permainan tradisional ini bisa diterapkan di sekolah.
3.5.2

Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu
instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data
karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 221). Instrumen
yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk
memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya,
yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.
Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya
dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.
Untuk mencari reliabilitas instrumen dalam penelitian ini
menggunakan rumus alpha :
R11 =
Keterangan :
R11

: reliabilitas instrumen

K

: jumlah item

1

: bilangan konstan
: jumlah varians butir
: varians total

(Sugoyono, 2009: 365)
Perhitungan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dapat
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menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS 16.0 for windows.
Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel.
Adapun hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dengan
menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:
Tabel 3.4 Hasil uji reliabilitas item pada uji coba instrumen
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based
Cronbach's Alpha on Standardized Items
.926

.929

N of Items
21

Pada a = 5% dengan n = 16 diperoleh r tabel = 0.514, tabel di atas
menunjukkan bahwa Cronbach Alpha lebih dari rtabel, maka dapat
disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel.
3.5.3

Uji t
Proses penyusunan, pengaturan dan pengelolaan data agar dapat

digunakan untuk membenarkan atau menyalahkan hipotesis disebut
pengolahan dan analisis data (Sudjana, 2010). Untuk menganalisa data
digunakan rumus t test.
Rumus t test yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
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Keterangan :
M = mean dari deviasi (d) antara post test dan pre test
Xd = perbedaan deviasi dengan mean deviasi
N = banyaknya deviasi dengan mean deviasi
Df = atau db N-1
(Srikunto, 2010: 349)

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Setting Penelitian
Penelitian ini menggunakan true eksperimen sehingga terdapat dua
kelompok yang diteliti, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.
Prosedur penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1. dengan cara random sampling terpilih kelas B3 di TK Pertiwi 03 sebagai
kelas eksperimen, dan terpilih kelas B3 di TK Pertiwi 01 sebagai kelas
kontrol.
2. Menyusun instrumen penelitian yang meliputi skala sikap atau tes sikap
berupa cerita.
3. Melakukan uji coba perangkat test, serta menghitung validitas dan
reliabilitas.
4. Memberikan pre-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
5. Memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen berupa permainan
tradisional.
6. Memberikan Post-tes pada kedua kelompok.
7. Hitung perbedaan antara hasil Pretest dan Posttest untuk masing-masing
kelompok, dan perbedaan hasil posttest kelas kontrol dan kelas
eksperimen.
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8. Perbandingan perbedaan-perbedaan tersebut, untuk menentukan apakah
penerapan perlakuan X itu berkaitan dengan perubahan yang lebih besar
pada kelompok eksperimental.
9. Kenakan Uji-t untuk menentukan apakah perbedaan dalam hasil tes itu
signifikan.

4.2 Pra Penelitian
Peneliti melakukan studi pendahuluan berupa studi teoritis, empiris dan
obsevasi lapangan sebelum penelitian. Studi teoritis dan empiris berupa
proposal penelitian yang meupakan dasar dari dilakukannya penelitian ini.
Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kondisi
lokasi penelitian. Studi pendahuluan bertujuan agar proses penelitian terlansana
dengan lancar dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
Studi pendahuluan tersebut adalah sebagai berikut:
4.2.1

Menyusun proposal penelitian

Peneliti menyusun proposal sebagai syarat pengajuan penelitian.
Peneliti memilih judul “Membangun Karakter Kejujuran Melalui
Permainan Tradisional Jawa pada Anak Usia Dini”.

Proposal

penelitian tersebut telah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing
1, dosen pembimbing 2 dan ketua jurusan pada tanggal 1 Agustus 2012.
4.2.2

Observasi awal

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan lembaga
pendidikan yang akan diteliti, oleh karena itu peneliti melakukan proses
perijinan penelitian dengan pihak TK Pertiwi 01 Pati dan TK Pertiwi 03
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Pati. Peneliti memohon ijin secara informal kepada kepala sekolah,
guru kelas terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Selain
memohon ijin secara informal, peneliti juga memberikan informed
consent atau surat pernyataan kesedian menjadi subjek penelitian
kepada orang tua atas ketersediaan anaknya untuk menjadi subjek
penelitian.
4.2.3

Persiapan Instrumen Penelitian

4.2.3.1 Menyusun Instrumen
Pengembangan instrumen dilakukan dengan cara menentukan
variabel penelitian terlebih dahulu untuk kemudian dikembangkan
menjadi aspek yang ingin diketahui keadaannya. Instrumen karakter
kejujuran ini berasal dari pedoman pendidikan karakter pada
pendidikan anak usia dini oleh direktorat pembinaan pendidikan anak
usia dini, direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, nonformal,
dan informal, kementrian pendidikan nasional (2012)
Berdasarkan pedoman tersebut di atas, sudah terdapat indikatorindikator yang kemudian harus disusun menjadi butir item dalam
sebuah skala sikap Karakter Kejujuran pada Anak Usia Dini. Butir
item tersebut berupa digunakan pada saat pretest dan posttest. Item
dalam penelitian ini adalah berupa cerita.
Pertanyaan pada tes cerita dalam skala sikap ini memiliki tiga
alternatif jawaban. Jawaban untuk masing-masing item diberikan skor
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tertentu, yaitu 1 untuk jawaban BELUM MENGERTI, 2 untuk
CUKUP MENGERTI, dan 3 untuk SANGAT MENGERTI.
4.2.3.2 Penyusunan Permainan Tradisional sebagai Perlakuan dalam
Eksperimen
Penelitian ini menggunakan permainan tradisional Jawa sebagai
perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen. Berdasarkan
teori, penelitian yang ada, serta professional judgment disimpulkan
bahwa permainan yang tepat untuk digunakan dalam membangun
karakter kejujuran pada anak usia dini ada lima yaitu, Dhakon, Gobak
Sodor, Cublak-cublak Suweng, Jamuran dan Petak Umpet.

4.3 Pelaksanaan Penelitian
4.3.1 Pengumpulan Data
Penambilan data dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pretest
sebelum diberikan perlakuan dan posttest setelah diberikan perlakuaan.
Test dilakukan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.
Responden yang digunakan sebanyak 17 siswa pada masing-masing
kelompok, dan melibatkan observer sebanyak satu orang, satu orang guru
serta peneliti sendiri.
Kelompok eksperimen melakuakan pretest pada tanggal 6 Agustus
2012 dan 7 Agustus 2012, dan posttest pada tanggal 5 September 2012 dan
6 September 2012. Kelompok kontrol melakukan pretest pada tanggal 8
Agustus 2012 dan 9 Agustus 2012, dan posttest dilakukan pada tanggal 7
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September 2012 dan 8 September 2012. Permainan Tradisional ini
diberikan kepada kelomok eksperimen sebagai perlakuan penelitian.
Tabel 4.1 Jadwal Penelitian
Tanggal

Hari

Perlakuan
ke-

6 Agustus 2012

Senin

7 Agustus 2012

Selasa

8 Agustus 2012

Rabu

9 Agustus 2012

Kamis

10 Agustus 2012
11 Agustus 2012

Jumat
Sabtu

1
2

27 Agustus 2012

Senin

3

28 Agustus 2012
29 Agustus 2012

Selasa
Rabu

4
5

30 Agustus 2012
31 Agustus 2012

Kamis
Jumat

6
7

1 September 2012

Sabtu

8

3 September 2012
4 September 2012

Senin
Selasa

9
10

5 September 2012

Rabu

6 September 2012

Kamis

7 September 2012

Jumat

8 September 2012

Sabtu

Perlakuan yang
dilakukan
Pretest kelompok
kontrol
Pretest kelompok
kontrol
Pretest kelompok
eksperimen
Pretest kelompok
eksperimen
Permainan Dhakon
Permainan Gobak
Sodor
Permainan Cublakcublak Suweng
Permainan Jamuran
Permainan Petak
Umpet
Permainan Dhakon
Permainan Gobak
Sodor
Permainan Cublakcublak Suweng
Permainan Jamuran
Permainan Petak
Umpet
Posttest kelompok
eksperimen
Posttest kelompok
eksperimen
Posttest kelompok
kontrol
Posttest kelompok
kontrol

Tempat
Kelas
Kelas
Kelas
Kelas
Kelas
Luar Kelas
Kelas
Kelas
Luar Kelas
Kelas
Luar Kelas
Kelas
Kelas
Kelas
Kelas
Kelas
Kelas
Kelas
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4.4 Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan kemudian hasilnya dihitung atau
diolah menggunakan program komputer SPSS 16.00.
4.4.1 Analisis Data Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol
Untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas
kontrol, maka pada masing-masing kelas diberikan pretest.
4.4.1.1 Uji Normalitas Data Pretest
Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah kedua kelompok
berdistribusi normal atau tidak. Penelitian menggunakan uji normalitas
dengan cara uji kolmogorof ( uji K-S satu sampel) pada SPSS 16.0.
Data dikatakan normal jika tingkat sig pada Kolmogrov-Smirnov lebih
dari α maka data distribusi normal, jika kurang dari α maka data distribusi
tidak normal. Nilai α yang digunakan adalah 0,05.
Nilai sig pada kelas eksperimen sebesar 0,524 dan nilai sig pada kelas
kontrol sebesar 0,564. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai sig > α
maka Ho diterima, data tersebut berdistribusi normal. Untuk contoh hasil
perhitungannya terdapat pada Lampiran.
4.4.1.2 Uji Homogenitas Data Pretest
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas
mempunyai varians yang sama atau tidak. Untuk menganalisis
homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Independent-Samples
T-Test dengan bantuan program SPSS 16.0. Jika nilai pada kolom Sig >
0,05 berarti H 0 diterima.
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Ho : varians homogen (σ12 = σ22)
Ha: varians tidak homogen (σ12 ≠ σ22).
Tabel 4.2 Uji Homogenitas Data Pretest
Inde pendent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
Pre Test

Equal variances
assumed

.001

.974

Berdasarkan perhitungan diperoleh harga F hitung = 0,001 dengan
taraf signifikansi = 0,974 lebih besar dari 0,05 artinya

diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok homogen atau
mempunyai varians yang sama (Komputasi menggunakan software SPSS
16.0)
4.4.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Pretest
Untuk menguji nilai rata-rata pretest kelas eksperimen dan kelas
kontrol serta untuk mengetahui nilai signifikansi kedua kelas tersebut,
peneliti menggunakan uji independent sample t-test pada SPSS 16. Output
hasil uji independent sample t-test tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.3
berikut.
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Tabel 4.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Pretest.
Inde pendent Samples Test
t-test for Equality of Means

t
Pre Test

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

.286

32

.777

.47059

1.64390

-2.87794

3.81911

.286

31.9

.777

.47059

1.64390

-2.87835

3.81952

Ho : Dua rata-rata sama
Ha : Dua rata-rata beda
Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh angka signifikasi sebesar 0,777.
Oleh karena itu angka signifikasi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima.
Dengan kata lain karakter kejujuran kedua kelas (eksperimen dan kontrol)
adalah sama.
4.4.2 Analisis Data Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol
4.4.2.1 Uji Normalitas Data Posttest
Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah kedua
kelompo k berdistribusi normal atau tidak. Penelitian menggunakan uji
normalitas dengan cara uji kolmogorof ( uji K-S satu sampel) pada SPSS
16.0.
Data dikatakan normal jika tingkat sig pada Kolmogrov-Smirnov
lebih dari α maka data distribusi normal, jika kurang
dari α maka data distribusi tidak normal. Nilai α yang digunakan
adalah 0,05.
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Nilai sig pada kelas eksperimen sebesar 0,917 dan nilai sig pada
kelas kontrol sebesar 0,574. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai sig >
α maka Ho diterima, data tersebut berdistribusi normal. Untuk contoh hasil
perhitungannya terdapat pada Lampiran.
4.4.2.2 Uji Homogenitas Data Posttest
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas
mempunyai varians yang sama atau tidak. Untuk menganalisis
homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Independent-Samples
T-Test dengan bantuan program SPSS 16.0. Jika nilai pada kolom Sig >
0,05 berarti H 0 diterima.
Ho : varians homogen (σ12 = σ22)
Ha: varians tidak homogen (σ12 ≠ σ22)
Tabel 4.4 Uji Homogenitas Data Posttest
Inde pendent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
Post Test

Equal variances
assumed

.064

.802

Berdasarkan perhitungan diperoleh harga F hitung = 0,064 dengan
taraf signifikansi = 0,802 lebih besar dari 0,05 artinya

diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok homogen atau
mempunyai varians yang sama. (Komputasi menggunakan software SPSS
16)
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4.4.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Posttest
Pengujian perbedaan dalam penelitian ini menggunakan metode ttest untuk melihat perbedaan pada masing-masing test pada kelompok
kontrol dan kelompok eksperimen dan untuk melihat seberapa besar
pengaruh metode cerita Bergambar terhadap pemahaman peran gender
pada anak di taman kanak-kanak.
Data dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan jika sig <
0,05. Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima, Ha ditolak dan sebaliknya jika sig
< 0,05 maka H0 ditolak, Ha diterima. Nilai t pada tabel juga dapat melihat
hasil perbedaan, jika nilai thitung< ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak,
sebaliknya jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Tabel 4.5 Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Posttest
Inde pendent Samples Test
t-test for Equality of Means

t
Post Test

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Sig.
(2-tailed)

df

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

3.489

32

.001

5.94118

1.70284

2.47261

9.40974

3.489

31.560

.001

5.94118

1.70284

2.47071

9.41164

Ho : Dua rata-rata sama
Ha : Dua rata-rata beda
Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,001.
Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka Ha ditolak. Jika H0 ditolak, maka
Ha diterima. Hal ini menunjukkan karakter kejujuran anak usia dini pada
kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah berbeda secara signifikan.
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4.4.3 Frekuensi Data Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol dan Eksperimen
Tabel 4.6 frekuensi data kelompok eksperimen dan kontrol
Statistics

N

Valid
Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum

Pre Test
(Eksperimen)
17
0
40.4118
40.0000
40.00a
4.92518
24.257
33.00
51.00

Pre Test
(Kontrol)
17
0
39.9412
38.0000
38.00
4.65659
21.684
35.00
52.00

Post Test
(Eksperimen)
17
0
46.0588
46.0000
47.00
5.24965
27.559
37.00
56.00

Post Test
(Kontrol)
17
0
40.1176
39.0000
35.00a
4.66211
21.735
35.00
52.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa terdapat perubahan yang
signifikan pada kelompok eksperimen yaitu dari rata-rata pretest 40.4118
meningkat menjadi 46.0588 setelah posttest. Sedangkan pada kelompok
eksperimen mengalami perubahan tapi tidak signifikan yaitu rata-rata
pretest 39.9412 menjadi 40.1176 setelah posttest
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4.5 Interval Data
Tabel 4.7 Interval Data Pretest Kelompok Kontrol
Rentang Kelas

Jumlah

Prosentase

Kriteria

35-38

9

52,94%

Sangat Rendah

39-42

5

23,52%

Rendah

43-46

2

11,76%

Sedang

47-50

1

5,88%

Tinggi

51-54

1

5,88%

Sangat tinggi

Prosentase dari 17 siswa
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anak sejumlah 52,94%
memiliki karakter kejujuran yang sangat rendah, 23,52% memiliki karakter
kejujuran rendah, 11,76% memiliki karakter kejujuran sedang, 5,88% memiliki
karakter kejujuran yang tinggi dan 5,88% memiliki karakter kejujuran sangat
tinggi.
Tabel 4.8 Interval Data Postest Kelompok Kontrol
Rentang Kelas

Jumlah

Prosentase

Kriteria

35-38

7

41,17%

Sangat Rendah

39-42

5

29,41%

Rendah

43-46

3

17,64%

Sedang

47-50

1

5,88%

Tinggi

51-54

1

5,88%

Sangat tinggi

Prosentase dari 17 siswa
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anak sejumlah 41,17%
memiliki karakter kejujuran sangat rendah, 29,41% memiliki karakter kejujuran
rendah, 17,64% memiliki karakter kejujuran sedang, 5,88% memiliki karakter
kejujuran tinggi, dan 5,88% lagi memiliki karakter kejujuran yang sangat
tinggi.
Tabel 4.9 Interval Data Pretest Kelompok Eksperimen
Rentang Kelas

Jumlah

Prosentase

Kriteria

33-36

4

23,5%

Sangat Rendah

37-40

6

35,29%

Rendah

41-44

4

23,52%

Sedang

45-48

1

5,88%

Tinggi

49-52

2

11,76%

Sangat tinggi

Prosentase dari 17 siswa
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anak sejumlah 23,5%
memiliki karakter kejujuran sangat rendah, 35,29% memiliki karakter kejujuran
yang rendah, 23,52% memiliki karakter kejujuran yang sedang, 5,88%
memiliki karakter kejujuran yang tinggi, dan selanjutnya anak sejumlah
11,76% memiliki karakter kejujuran yang sangat tinggi.
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Tabel 4.10 Interval Data Postest Kelompok Eksperimen
Rentang Kelas

Jumlah

Prosentase

Kriteria

37-40

3

17,64%

Sangat Rendah

41-44

3

17,64%

Rendah

45-48

7

41,17%

Sedang

49-52

1

5,88%

Tinggi

53-56

3

17,64%

Sangat tinggi

Prosentase dari 17 siswa
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anak sejumlah 17,64%
memiliki karakter kejujuran yang sangat rendah, 17,64% memiliki karakter
kejujuran yang rendah, 41,17% memiliki karakter kejujuran yang sedang,
5,88% memiliki karakter kejujuran yang tinggi, dan selanjutnya siswa yang
memiliki karakter kejujuran sangat tinggi yaitu 17,64%.

4.6 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode t-test untuk
melihat perbedaan pada masing-masing test pada kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen dan untuk melihat seberapa besar pengaruh permainan
tradisional terhadap karakter kejujuran pada anak usia dini.
Data dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan jika sig < 0,05.
Jika sig > 0,05 maka H0 diterima, Ha ditolak dan sebaliknya jika sig < 0,05
maka H0 ditolak, Ha diterima. Nilai t pada tabel juga dapat melihat hasil
perbedaan, jika nilai thitung< ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, sebaliknya
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jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ttabel yang digunakan pada
penelitian ini 2,120.
4.6.1 Uji Hipotesis Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol
Tabel 4.11 T test kelompok Kontrol
Paired Sample s Test
Paired Differences

Mean
Pair
1

Pre Test (Kontrol) Post Test (Kontrol)

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

.39295

.09531

-.17647

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-.37851

.02557

t
-1.852

Sig.
(2-tailed)

df
16

H0 : Tidak ada perbedaan karakter kejujuran saat pretest dan posttest pada
kelompok kontrol.
Ha : Ada perbedaan karakter kejujuran saat pretest dan posttest pada
kelompok kontrol
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig sebesar 0,83 > 0,05. Nilai
thitung sebesar 1,852 <

ttabel sebesar 2,120. Hal tersebut menunjukkan

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tabel di
atas menunjukkan perubahan yang tidak signifikan atau bisa dikatakan
bahwa tidak ada perbedaan karakter kejujuran pretest dan posttest pada
kelompok kontrol.

.083

90

4.6.2 Uji Hipotesis Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen
Tabel 4.12 T test Kelompok Eksperimen
Paired Sample s Te st
Paired Differences

Pair
1

Pre Test (Eksperimen) Post Test (Eksperimen)

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

-5.64706

2.11959

.51408

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-6.73685

-4.55727

t
-10.985

df

Sig.
(2-tailed)

16

H0 : Tidak ada perbedaan karakter kejujuran saat pretest dan posttest pada
kelompok eksperimen.
Ha : Ada perbedaan karakter kejujuran saat pretest dan posttest pada
kelompok eksperimen.
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig sebesar 0,00 < 0,05,
maka Ho diterima. Nilai thitung sebesar 10,985 > ttabel sebesar 2,120. Hal
tersebut menunjukkan bahwa Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa
tabel di atas menunjukkan perubahan yang signifikan atau bisa dikatakan
bahwa ada perbedaan karakter kejujuran saat pretest dan posttest pada
kelompok eksperimen.
4.6.3 Uji Hipotesis Perbedaan posttest Kelompok Kontrol dan Eksperimen
Berdasarkan hasil analisis data awal yang dilakukan pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol berangkat dari kondisi awal yang sama yaitu
berdistribusi normal, homogen dan mempunyai rata-rata sampel yang
sama.

.000
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Pemberian

perlakuan

pada

kelompok

kontrol

dan

kelompok

eksperimen untuk mengukur karakter kejujuran berbeda. Kelompok
kontrol tidak diberikan perlakuan apapun, hanya proses pembelajaran
biasa sehari-hari. Sedangkan dalam kelompok eksperimen diberikan
perlakuan berupa permainan tradisional.
Tabel 4.13 T test Posttest Kelompok Eksperimen dan Kontrol
Inde pendent Samples Test
t-test for Equality of Means

t
Post Test

H0

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

:

Sig.
(2-tailed)

df

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

3.489

32

.001

5.94118

1.70284

2.47261

9.40974

3.489

31.560

.001

5.94118

1.70284

2.47071

9.41164

Tidak ada perbedaan karakter kejujuran setelah posttest pada
kelompok kontrol dan eksperimen.

Ha : Ada perbedaan karakter kejujuran setelah posttest pada kelompok
kontrol dan eksperimen.
Terlihat bahwa rata-rata hasil belajar kedua kelompok tersebut
berbeda. Nilai thitung sebesar 3,489 > ttabel sebesar 2,120. Nilai sig (2tailed) < 0,05 yaitu 0,01 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ho
ditolak. Maka dengan kata ada perbedaan karakter kejujuran setelah
posttest pada kelompok kontrol dan eksperimen.

4.7 Pembahasan
Eksperimen dilakukan pada anak usia lima sampai enam tahun di
Taman Kanak-kanak. Berdasarkan pemaparan Dharmamulya (2008) sebagian
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besar permainan tradisional dilaksanakan mulai anak-anak hingga dewasa.
Pada permainan yang digunakan dalam penelitian sebagian besar usia anak
yang disarankan adalah usia enam ke atas, oleh sebab itu peneliti mengambil
penelitian di Taman Kanak-kanak kelompok B.
Pemberian perlakuan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen
untuk mengukur karakter kejujuran adalah berbeda. Pada Kelompok kontrol
tidak diberikan perlakuan apapun, hanya proses pembelajaran biasa seharihari. Sedangkan dalam kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa
permainan tradisional. Menurut Dharmamulya (2008) dan berdasarkan hasil
wawancara kepada budayawan Jawa yaitu Drs. Sukadaryanto, M.Hum selaku
dosen bahasa jawa Universitas Negeri Semarang memaparkan bahwa
beberapa permainan tradisional jawa yang mengandung karakter kejujuran
adalah dhakon, gobak sodor cublak-cublak suweng, jamuran dan jethungan
atau petak umpet.
Pada permainan dhakon, anak harus bermain dengan jujur ketika mereka
sedang meletakkan biji ke dalam lubang. Pemain memasukkan satu biji dan
tidak boleh ada yang terlewat. Pada permainan gobak sodor, anak harus
menaati peraturan dan tidak boleh curang. Mereka tidak boleh melewati
pembatas atau garis yang telah dibuat. Selanjutnya pada permainan cublakcublak suweng, anak yang “dadi” harus selalu menunduk saat permainan
dimulai, dia tidak boleh mengintip, anak juga tidak boleh memberitahu
temannya yang dadi, siapa yang membawa batunya. Pada permainan jamuran,
anak yang dadi akan bertanya “jamur opo” kepada anak yang lain, kemudian
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anak tersebut menjawab dan harus mempraktekkan gerakan jamur yang dia
sebutkan

sendiri.

Anak

harus

bisa

mempraktekkan

gerakan

yang

disebutkannya, karena apabila tidak bisa berarti anak tersebut telah berbohong
kepada dirinya sendiri serta teman-temannya yang lain. Pada permainan petak
umpet, anak yang jaga harus menutup mata mereka ketika anak-anak yang
lain pergi untuk bersembunyi, dalam permainan ini juga anak-anak yang
bersembunyi tidak boleh melewati tempat persembunyian yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Hasil pretest menunjukkan bahwa terdapat anak yang belum cukup
memahami tentang karakter kejujuran. Misalnya, pada sebuah cerita yang
menceritakan tentang seorang anak yang menemukan barang di sekolah, apa
yang akan dilakukan?. Anak tersebut dengan jelas mengatakan bahwa dia
akan mengambil barang tersebut dan tidak dikembalikan. Pada cerita tentang
anak yang sedang bermain di sekolah, kemudian temannya ingin ikut bermain,
Ada anak yang mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang wajar dan boleh
dilakukan, karena dia menganggap bahwa siapa yang mengambil mainan
duluan, maka dia yang menggunakannya. Tapi sebagian besar anak juga sudah
cukup mengerti tentang karakter kejujuran. Misalnya pada cerita seorang anak
yang menemukan barang di sekolah, apa yang akan dilakukan?, ada anak yang
berkata bahwa tidak boleh diambil karena bukan miliknya. Terdapat pula anak
yang sangat mengerti dan bisa menjelaskan apa yang bisa dia lakukan
misalnya apabila dia menemukan barang maka harus dikembalikan kepada
pemiliknya.
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Penggunaan permainan tradisional di sekolah secara tidak langsung
memberikan pengalaman baru bagi siswa. Tetapi bukan berarti pembelajaran
dapat langsung berjalan lancar, mengingat permainan tradisioanal tidak lagi
atau jarang dimainkan anak-anak jaman sekarang. Pada awal permainan,
pelaksanaan treatment, kelompok eksperimen mengalami sedikit hambatan.
Tidak semua anak bisa memainkan permainan tersebut namun ada juga anak
yang sudah bisa memainkan permainan tradisional. Anak memiliki
kemampuan yang berbeda, ada yang cepat dalam belajar ada pula yang
lambat. Seperti yang dikemukakan Marzollo & Lloyd dalam Tedjasaputra
(2001: 104) bahwa melalui bermain anak dapat meningkatkan kemampuannya
dan mengembangkan dirinya, namun tidak semua anak memiliki tempo yang
sama dalam bermain. Anak-anak yang tidak terlalu mengenal permaianan
tradisional pada awalnya kesulitan untuk memainkannya. Banyak juga anakanak yang bersikap curang pada awalnya karena tidak mau menjadi pihak
yang kalah. Agar anak-anak bisa dengan benar memainkan permainan
tradisional ini sesuai dengan peraturan yang ada, permainan tidak hanya
dilakukan satu kali pertemuan tetapi dalam penelitian ini permainan dilakukan
dua kali pertemuan. Seringnya permainan tradisional ini dimainkan maka anak
akan semakin bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam permainan
dengan cara yang menyenangkan.
Hasil postest pada kelompok eksperimen menunjukkan bahwa sebagian
besar anak mengerti karakter kejujuran. Anak yang pada saat pretest
menunjukkan jawaban belum mengerti dari cerita yang ada, pada saat posttest
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sebagian besar cukup mengerti dan sangat mengerti tentang karakter
kejujuran. Anak-anak belajar memahami nilai-nilai karakter kejujuran dengan
gembira yaitu melalui permainan tradisional. Sesuatu yang dilakukan dengan
gembira itu lebih mudah di terima oleh anak. Hal ini sesuai dengan pendapat
Tedjasaputra (2001: 43) yang menyatakan bahwa pengenalan konsep pada
anak usia prasekolah dilakukan sambil bermain, maka anak akan merasa
senang dan tanpa dia sadari ternyata dia sudah banyak belajar. Gembira
biasanya ditandai dengan tertawa. Hampir setiap permainan tradisional
dilakukan dengan banyak orang atau berkelompok sehingga anak harus bisa
bersosialisasi dengan temannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Tedjasaputra
(2001:42) yang menyatakan bahwa anak belajar bagaimana harus bersikap
dan bertingkah laku agar dapat bekerjasama dengan teman-teman, bersikap
jujur, ksatria, murah hati. Apabila anak tidak mau menjadi yang kalah atau
dianggap curang oleh teman-temannya, maka anak harus mau mengikuti
aturan yang disepakati bersama.
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa permainan tradisional bisa
menjadi salah satu media dalam mengembangkan karakter kejujuran pada
anak di sekolah. Sekolah adalah tempat yang sangat strategis untuk
pendidikan karakter karena anak-anak dari semua lapisan akan mengenyam
pendidikan di sekolah, selain itu anak-anak menghabiskan sebagian besar
waktunya di sekolah, sehingga yang didapatkannya di sekolah akan
mempengaruhi pembentukan karakternya (Megawangi, 2011: 74). Faktor
yang dapat mempengaruhi karakter seseorang, selain dari lingkungan sekolah
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ada pula faktor keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dimana seorang
anak didik dan dibesarkan, sehingga keluarga dapat mempengaruhi
pembentukan karakter anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
Schickendanaz dalam Megawangi (2001: 61) bahwa segala perilaku orang tua
dan pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga pasti berpengaruh dalam
pembentukan kepribadian atau karakter seseorang.
Penelitian mengenai permainan tradisional Jawa ini sangatlah terbatas,
namun ada beberapa penelitian yang sesuai dengan hasil penelitian ini. Kajian
permainan tradisional telah dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan pada tahun 1982 melalui penelitian dalam bentuk inventarisasi
permainan tradisional. Dalam penelitian tersebut belum sepenuhnya dijelaskan
nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Mengingat jangka
waktu interventarisasi penelitian telah dilakukan oleh Kementrian dan
Kebudayaan pada tahun 1982 sudah mencapai rentan waktu 15 tahun maka
dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal (local
wisdom) dalam permainan tradisional etnis sunda. Dalam penelitian ini
banyak sekali nilai-nilai yang ada dalam permainan tradisional yaitu jiwa
kepemimpinan, kerjasama, lapang dada, menegakkan keadilan, taat aturan,
jujur, usaha keras, tidak sombong, cerdik, dan motivator untuk menang. Salah
satu contoh misalnya permainan tradisional dhakon mengandung nilai disiplin
diri, kejujuran diri, kerja sama, menghargai kawan dan lawan, kecepatan dan
ketepatan, melatih kesabaran, tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa permainan Gobak Sodor mampu membangun karakter kejujuran pada
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anak usia dini. Hal ini sesuai dengan penelitian Siagawati dkk (2007), yang
mengungkap nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional Gobak
Sodor salah satunya adalah nilai kejujuran.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan
permainan tradisional jawa merupakan suatu metode pembelajaran yang bisa
digunakan untuk mengembangkan karakter kejujuran pada anak usia dini.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Simpulan
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil
test membangun karakter kejujuran pada kelompok kontrol adalah Nilai thitung
sebesar 1,852 < ttabel sebesar 2,120. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ho diterima
dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa data di atas menunjukkan
perubahan yang tidak signifikan, yaitu tidak ada perbedaan karakter kejujuran saat
pretest dan posttest pada kelompok kontrol. Sedangkan kelompok eksperimen
adalah Nilai thitung sebesar 10,985 > ttabel sebesar 2,120. Hal tersebut menunjukkan
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa data di atas
menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu adanya perbedaan karakter
kejujuran saat pretest dan posttest pada kelompok eksperimen. Sehingga dapat
dikatakan bahwa permainan tradisional jawa dalam penelitian ini efektif
digunakan untuk membangun karakter kejujuran pada anak usia dini.

5.2 Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian penulis memberikan beberapa
saran, yaitu sebagai berikut:
5.2.1 Bagi pihak sekolah
Salah satu media yang bisa digunakan dan diterapkan di sekolah dalam
membangun karakter kejujuran anak adalah dengan menggunakan permainan

98

99

tradisional jawa. Sambil bermain anak-anak juga akan belajar dan memahami
nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional jawa khususnya
kejujuran.
5.2.2

Bagi Guru
Guru di Taman Kanak-kanak perlu menerapkan permainan tradisional

jawa karena bisa membangun karakter kejujuran pada anak. Pemberian
permainan tradisional ini bisa dilaksanakan saat awal masuk kelas ataupun
bisa dilakukan saat istirahat. Dengan diterapkannya di sekolah, guru lebih
bisa dan leluasa untuk mengamati perkembangan karakter anak selama
berada di sekolah.
5.2.3

Bagi siswa/ orang tua
Permainan Tradisional jawa dapat juga dilakukan atau dimainkan di

rumah, tidak hanya di sekolah. Hal ini juga bisa menjadi jalan untuk
mengenalkan

kembali

permainan

tradisional

yang

sudah

tergeser

keberadaannya oleh mainan-mainan modern, serta dapat menanamkan nilainilai kejujuran. Orang tua bisa menjadi pendamping untuk anak dalam
bermain.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, ada beberapa hal yang
membuat peneliti tidak bisa menghasilkan penelitian yang sempurna. Berikut
beberapa keterbatasan dalam penelitian:
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5.3.1

Keterbatasan waktu dalam penelitian, semakin lama permainan tradisional
dilakukan maka akan meningkatkan dan memperkokoh karakter kejujuran
anak.

5.3.2

Penelitian ini menggunakan tes cerita untuk mengetahui karakter kejujuran
anak berdasarkan dari jawaban anak, bukan perilaku mereka, alangkah
lebih baiknya apabila penelitian ini juga menggunakan metode observasi,
akan tetapi diperlukan waktu yang lama untuk melaksanakan penelitian.

5.3.3

Keterbatasan lahan yang ada di sekolah. Lahan yang lebih luas akan lebih
baik digunakan dalam bermain permainan tradisional, seperti permainan
gobak sodor dan petak umpet. Lahan yang luas dapat membuat permainan
tradisional lebih maksimal untuk dimainkan.
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LAMPIRAN 1
(Modul Permainan Tradisional Anak
Usia Dini)
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MODUL PERMAINAN TRADISIONAL JAWA

Eksperimen ini melibatkan permainan tradisional Jawa untuk membangun
karakter kejujuran pada anak usia dini. Berikut ini prosedur atau langkah-langkah
permainan tradisional Jawa. Ada lima permainan yang akan diajarkan. Berikut
adalah prosedur atau langkah-langkah permainan tradisional jawa.
1. Dhakon
a. Pengertian
Dhakon yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah
congklak, sebenarnya dapat menyebut ke alat permainan itu sendiri
maupun ke nama permainannya. Pada umumnya, dhakon dibuat dari
bahan sebilah kayu dengan panjang sekitar 50 cm, lebar 15-20 cm,
dan tebal sekitar 4-5 cm. Bentuk kayu lebih ke bentuk persegi empat
dengan kedua sisi ujung sering dibentuk setengah lingkaran. Lalu,
kedua sisi memanjang dibuat lubang berpasangan berjumlah sekitar 37 buah. Sementara di kedua ujung juga dibuat lubang cekung agak
besar jika dibanding dengan lubang-lubang di sisi kanan kiri.
b. Pemain
Permainan ini hanya bisa dilakukan oleh dua orang. Permainan
ini biasanya dilakukan oleh anak usia 8 tahun sampai dewasa, tapi
permainan ini juga bisa dilakukan oleh anak taman kanak-kanak.
c. Alat-alat permainan
Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah dhakon yang
terbuat dari plastik serta biji-bijian atau batu.
d. Langkah-langkah permainan
1) anak yang akan bermain dhakon mengawali dengan sut untuk
mencari pemenang. Pemenang akan mengawali untuk bermain
duluan.
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2) Anak yang bermain duluan bebas untuk memilih lubang awal
untuk kemudian diambil keciknya, kemudian dibagi ke lubang
di sisi kanannya.
3) Setiap lubang diberi satu, termasuk lumbungnya yang berada
di sebelah kanan. Lalu setiap lubang milik lawan juga diberi
jatah satu.
4) Ketika kecik terakhir dijatuhkan pada lubang yang masih
berisi kecik lainnya, maka ia akan terus memainkan
permainan. Begitu seterusnya kembali ke lubang yang ada di
sisi pemain. Lubang lumbung milik lawan tidak diberi kecik.
5) Jika si pemain saat menjatuhkan kecik terakhir pada lubang
yang tidak ada keciknya, maka ia dianggap berhenti bermain
dan dilanjutkan ke lawan bermain.
6) Demikian selanjutnya, hingga lubang-lubang kecil kosong
keciknya.
7) Permainan dhakon juga mengenal nembak dan mikul. Nembak
berlaku jika si pemain saat menjatuhkan kecik terakhir di
lubangnya sendiri, sementara lubang di hadapan sisi lawan ada
keciknya, maka dikatakan nembak.
8) Dikatakan mikul, jika saat menjatuhkan kecik terakhir di sisi
lawan,

di

kanan

kiri

ada

keciknya.

Jika

seseorang

mengungguli lawannya dalam perolehan kecik, maka ia
dianggap menang. Kemudian permainan bisa dilanjutkan lagi
hingga beberapa kali putaran atau sampai titik jenuh.
e. Nilai yang diajarkan
Ada pelajaran berharga dari bermain dhakon, di antaranya adalah rasa
jujur dan melatih kecerdasan berhitung.
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f. Gambar

2. Gobak Sodor
a. Pengertian
Istilah gobag sodor diartikan dengan jenis permainan anak
yang bertempat di sebidang tanah lapang yang telah diberi garis-garis
segi empat di petak-petak, yang dimainkan dengan bergerak bebas
berputar; terdiri dari dua regu, satu regu sebagai pemain atau istilah
Jawa mentas dan satu regu sebagai penjaga atau istilah jawa dadi,
masing-masing

regu

beranggotakan

sekitar

4-7

orang

yang

disesuaikan dengan jumlah kotak (Marsono, 1999) dalam penelitian
Siagawati, dkk (2007).
b. Pemain
Permainan ini dapat dimainkan oleh anak laki-laki dan perempuan.
Permainan ini bisa dimainkan kira-kira 8-10 anak.
c. Alat Permainan
Permainan Gobak Sodor membutuhkan lahan yang luas serta alat
yang digunakan untuk memberi batas garis misalnya dengan kapur.
d. Langkah-langkah Permainan
1) Anak-anak yang bermain, misalnya 10 anak harus dibagi 2
regu. Masing-masing regu beranggotakan 5 anak.
2) Ketua regu melakukan “sut” untuk menentukan pemenang.
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3) Setelah dilakukan “sut”, maka regu pemenang akan main
duluan dengan menempatkan diri di kedua garis depan di
kanan kiri maupun di ujung garis sodor.
4) Sementara yang kalah menempatkan diri di masing-masing
garis melintang untuk menjaga anak-anak yang akan ke
belakang.
5) Satu pemain yang kalah harus bertugas menjaga garis sodor
(garis tengah yang membagi dua bagian kanan dan kiri).
6) Setelah semua siap, anak-anak yang bertugas sebagai sodor
dan penjaga garis depan berusaha menyentuh anak-anak yang
telah melakukan start.
7) Setelah itu anak-anak yang mendapat giliran main harus
berusaha keras melewati setiap garis yang dijaga lawan.
8) Anak-anak yang mendapat giliran main harus berusaha
sampai garis paling belakang dan kembali ke garis depan.
Anak-anak ini juga harus berusaha menghindari sentuhan
pemain penjaga yang menjaga setiap garis.
9) Jika ada 2 anak yang mendapat giliran main berada di dalam
satu kotak, maka pemain lawan boleh mengunci. Sementara
anak-anak lain yang bermain tidak boleh sampai finish
terlebih dahulu, sebelum anak-anak yang terkunci bisa
meloloskan diri.
10) Jika anak yang bermain tadi bisa meloloskan diri dari
jebakan, maka anak yang lain bisa menuju finish dan
dianggap sebagai pemenang. Namun jika ada anak yang
mendapat giliran main tersentuh oleh lawan sebelum anak
lain mencapai finish, maka dianggap kalah dan harus
bergantian main. Begitu seterusnya.
11) Permainan ini menggunakan media berupa daun kering,
dimana setiap anak akan membawa daun dari garis depan
menuju garis paling belakang.
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e. Nilai yang diajarkan
Permainan ini juga menuntut pelaku bermain untuk bersikap sportif
dalam permainan dan tidak boleh curang atau egois. Anak-anak juga
dituntut untuk bermain energik karena memang sifat permainan ini
cepat.
f. Gambar Permainan

3. Cublak-cublak Suweng
a. Pengertian
Permainan ini dikenal juga dengan nama cublek-cublek
suweng. Dinamakan cublak-cublak suweng mungkin karena pada
mulanya yang dicublek-cublek (ditonjok-tonjokkan) adalah suweng
(subang) yang terbuat dari tanduk (biasa disebut uwer). Permainan ini
biasanya dimainkan pada sore dan malam hari (saat bulan purnama)
dengan mengambil tempat di halaman rumah atau di emper (teras)
rumah. Permainan ini kecuali bersifat rekreatif juga mendidik anak
untuk tidak menjadi pemalu (clingus), berani, aktif mengambil
prakarsa, serta mudah bergaul.
b. Peserta atau pelaku
Pemain cublak-cublak suweng berkisar antara 5-7 orang
anak dengan umur sekitar 6-14 tahun. Permainan ini dapat dimainkan
oleh anak laki-laki dan perempuan. Walaupun permainan ini
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dimainkan oleh anak yang berumur antara 6-14 tahun, tetapi anak usia
taman kanak-kanakpun dapat memainkannya.

c. Alat-alat permainan
Permainan

cublak-cublak

suweng

memerlukan

perlengkapan sebuah suweng (subang) tanduk yang disebut uwer. Bila
benda ini sulit didapatkan, maka diganti dengan kerikir, biji-bijian,
atau apa saja yang besarnya mendekati subang.
d. Syair atau Lagu
Cublak-cublak suweng
Suwenge ting gelenter
Mambu ketumbu gudel
Pak Empong lera-lere
Sopo ngguyu ndeleake
Sir sir pong dhele gosong
Sir sir pong dhele gosong
e. Langkah-langkah Permainan
1) Misalnya pemain berjumlah tujuh orang anak (A,B,C,D,E,F
dan G). Setelah dilakukan undian dengan jalan sut maka G lah
yang dadi, sedangkan A,B,C,D,E dan F berstatus mentas.
2) G kemudian duduk timpuh dan telungkup di lantai atau tanah
dan dikelilingi oleh pemain mentas.
3) Salah seorang diantara anak-anak yang

mentas ditunjuk

menjadi embok.
4) Kedua belah tangan para anak yang mentas tadi diletakkan
dipunggung G dalam posisi telapak tangan di atas. Begitu para
anak yang mentas mulai menyanyikan lagu cublak-cublak
suweng, maka si embok memegang „uwer‟ditangan kanan dan
ditekankan secara berurutan pada semua telapak tangan para
anak yang mentas.
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5) Pada saat lagu sampai pada “pak empong lera lere” semua
telapak tangan digenggamkan.
6) Kemudian, pada saat nyanyian sampai pada kalimat “sir sir
pong dhele gosong”, semua anak tangannya menggenggam
tetapi telunjuk menjulur ke luar dan melakukan gerakan
seolah-olah menyisir gula antara telunjuk kiri dan telunjuk
kanan.
7) Anak-anak meminta kepada G agar menebak dimana letak
uwer, dan apabila tidak ketemu seolah-olah anak-anak
menertawakannya.
8) Sedangkan G, pada saat lagu sampai pada kalimat “pak
empong lera lere” yang kedua, G menegakkan badannya
dalam posisi duduk bersimpuh, dan melihat pada genggaman
tangan para peserta mentas.
9) G berusaha menebak di mana letak uwer yang dijalankan oleh
embok tadi. Apabila G menebaknya tidak tepat maka G dadi
lagi dan permainan diulang dari awal lagi.
10) Sedangkan apabila menebaknya tepat, maka anak itu yang
dadi dan G menjadi pemain mentas. Demikian seterusnya, dan
permainan berakhir apabila anak-anak bosan.
11) Uwer dalam permainan ini menggunakan batu kerikil kecil.
f. Nilai yang diajarkan
permainan

ini

memberi

manfaat

yang besar terhadap

pendidikan dan sosialisasi anak, seperti jiwa sportif, keberanian, dan
solidaritas. Anak yang bermain cublak-cublak suweng saat menjadi
pemain “dadi” harus konsisten dan tidak boleh curang. Ia harus
menjadi pemain yang berani menghadapi kekalahan.

g. Gambar permainan
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4. Jamuran
a. Pengertian
Jamuran adalah permainan yang sangat popular. Jamur
artinya cendawan, dan mendapat akhiran an. Jamur berbentuk
bulat, maka prmainan jamuran pun menvisualisasikan bentuk
jamur yang bulat tersebut, yaitu berbentuk lingkaran.
b. Pemain
Permainan ini tidak mengikat batasan umur anak kecil pun
dapat memainkannya.
c. Alat-alat permainan
Permainan ini hanya memerlukan sebidang tanah sesuai
dengan jumlah pemain. Semakin banyak pemain maka semakin
luas arena yang dibutuhkan
d. Syair atau Lagu
Jamuran y age ge thok,
Jamur apa, y age ge thok
Jamur gajih mbejijih sakara-ara,
Semprat-Semprit jamur apa?
e. Langkah-langkah permainan
1) Sekelompok anak misalnya 5 orang, diadakan undian untuk
menentukan siapa yang dadi dan siapa yang mentas.
2) Barang siapa yang kalah itulah yang dadi.
3) Empat anak yang mentas membentuk lingkaran kemudian satu
orang anak dadi berada ditengah.
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4) Kemudian anak-anak yang membentuk lingkaran bergerak
memutar sambil menyanyikan lagu jamuran
5) Sampai pada bait (semprat-semprit jamur apa?) maka
berhentilah gerak berputar tadi. Anak yang dadi memilih salah
satu anak yang metas dengan cara menyentuhnya
6) Anak yang terpilih kemudian menjawab jamur yang dia
kehendaki, kemudian mempraktekkan sendiri jamur yang telah
dia sebutkan
7) Apabila anak mentas tersebut tidak dapat melaksanakan apa
yang dia katakan, maka anak tersebut akan menjadi anak yang
dadi.
f. Nilai yang diajarkan
Nilai yang dapat diambil dari permainan ini adalah jujur.
Anak harus bisa mempraktekan gerakan yang di sebutkannya,
karena apabila tidak bisa berarti anak tersebut telah berbohong
kepada dirinya sendiri serta teman-temannya yang lain. Anak yang
bermain jamuran harus bisa bersosialisi dengan teman, tidak boleh
egois, harus cekatan, banyak akal, dan tidak boleh cengeng.
g. Gambar permainan

Sumber : permata-nusantara.blogspot.com

5. Petak Umpet

113

a. Pengertian
Istilah jethungan juga telah terekam di Baoesastra (Kamus)
Djawa karangan W.J.S. Porwadarminto terbit tahun 1939. Pada
halaman 84, kamus tersebut menyebut bahwa jethungan adalah jenis
dolanan anak. Di kamus itu pula, disebutkan bahwa nama lain
jethungan adalah jelungan dan jembelungan. Dari istilah di kamus ini
menunjukkan bahwa jenis permainan tradisional ini sudah dikenal
sebelum tahun 1939 oleh anak-anak masyarakat Jawa. Istilah
jethungan atau jelungan biasa digunakan di suatu daerah karena istilah
itu sering diucapkan oleh pemain-pemain yang berhasil tiba di
pangkalan tanpa bisa ditebak oleh pemain kalah. Sementara istilah
dhelikan dan umpetan yang dipakai di daerah lain, lebih menunjuk ke
pemain yang menang ketika sedang bersembunyi. Sementara tidak ada
referensi yang jelas terhadap keterangan kata jembelungan.
b. Pemain
Anak-anak yang senang bermain jethungan berumur 6-14
tahun. Namun ada kalanya anak-anak yang lebih besar ikut bermain.
Permainan dilakukan secara berkelompok, artinya lebih ideal
dimainkan antara 4-10 anak.

c. Alat Permainan
Permainan ini dapat dimainkan oleh anak-anak tanpa harus
mengeluarkan biaya, karena hanya membutuhkan tempat yang cukup
luas.
d. Langkah-langkah Permainan
1) Semua anak yang akan bermain, misalnya berjumlah tujuh anak
(A,B,C,D,E,F, dan G), harus melakukan hompimpah terlebih
dahulu untuk menentukan kalah menang
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2) Saat telah terdapat satu pemain yang “dadi”, maka anak-anak yang
menang “sut” segera bersembunyi ke tempat-tempat yang tidak
mudah terlihat oleh anak yang “dadi”.
3) Pemain “dadi” memberi kesempatan ke anak-anak yang akan
bersembunyi, biasanya memakai hitungan 1-10 dan jika semua
pemain menang telah bersembunyi, lalu mereka meneriakkan kata
“wis”, “ndhuuuk” atau diam saja.
4) Dengan kode seperti itu, berarti pemain “dadi” siap untuk
mencarinya. Ia harus mencari anak-anak yang bersembunyi satupersatu. Jika telah menemukan satu anak, misalkan bernama B,
maka ia segera menyebut namanya (“sekit” B) lalu berlomba
berlari kembali ke pangkalan dengan anak yang ditebak atau istilah
lainnya telah “disekit”.
5) Jika B tadi kalah cepat tiba di pangkalan berarti ia yang “dadi”.
Sementara pemain yang kalah menjadi anak yang menang, berarti
ikut bersembunyi.
6) Namun sebaliknya jika yang “disekit B” larinya lebih cepat
daripada pemain yang “dadi” dan lebih duluan memegang pohon
yang menjadi pangkalan, maka pemain B lolos terhindar menjadi
pemain “dadi”. Kemudian pemain kalah, misalkan G, harus
kembali mencari pemain-pemain lain yang masih bersembunyi.
Kebetulan jika pemain C misalnya lolos lagi dari tebakan dan
segera memegang pohon sambil meneriakkan “jethung”, maka
pemain C pun lolos dari “dadi”. Demikian seterusnya hingga ada
pemain yang ditebak atau “disekit” dan ia kalah cepat memegang
pangkalan daripada pemain “dadi”.
7) Dalam permainan ini anak-anak membagi kelompok mereka
menadi nama benda-benda yang ada dilingkungannya, jadi anak
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yang “dadi” harus menebak sesuai nama yang telah disepakati
sebelumnya.
e. Nilai yang diajarkan
Pelajaran moral yang dapat diambil melalui permainan jenis
ini: disiplin, menghormati orang lain, keadilan. Dalam permainan
petak umpet ini juga mengandung nilai kejujuran, dimana anak pada
saat berjaga tidak boleh mengintip dan harus benar-benar menutup
matanya.
f.

Gambar Permainan
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PERENCANAAN PEMBELAJARAN

1. Lima macam permainan tradisional akan dilaksanakan dalam waktu satu
bulan yaitu permainan dhakon, cublak-cublak suweng, gobak sodor ,
jamuran dan jethungan atau petak umpet.
2. Setiap hari anak diajarkan satu permainan tradisional. Selama penelitian,
permainan harus dilaksanakan atau diulang selama dua kali sehingga
membutuhkan sepuluh hari supaya bisa mengajarkan permainan tradisonal
kepada anak.
3. Pertama, dijelaskan terlebih dahulu tentang permainan yang akan
diajarkan. Bagaimana cara memainkannya, ataupun apabila permainan ini
memiliki lirik tersendiri, maka akan terlebih dahulu menghafalkan lirik
atau syair yang akan dimainkan misalnya saat bermain cublak-cublak
suweng.
4. Permainan ini akan dilaksanakan pada kegiatan awal dalam pembelajaran
dengan waktu ± 30 menit.
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RENCANA KEGIATAN

No.
1.

Kegitan
Kegiatan Awal
1. Salam dan berdoa

Alokasi Waktu
± 30 menit

2. Menjelaskan tentang permainan
tradisional
3. Mengenalkan permainan
tradisonal serta menjelaskan
cara bermainnya
4. Memainkan permainan
tradisional
2.

Kegiatan Inti
1. Kegiaatan pembelajaran

± 60 menit

3.

Istirahat
1. Berdoa sebelum makan, masuk
kamar mandi, keluar kamar
mandi

± 30 menit

2. Cuci tangan, makan, berdoa
sesudah makan
3. Bermain

Metode/
teknik
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LAMPIRAN 2
(Intrumen Penelitian Uji Coba)
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INSTRUMEN PENELITIAN

NO

Variabel

Aspek

Indikator

No. item

Penelitian
1.

Karakter

Keadaan yang terkait

10. Anak

mengerti 1.1,

1.2,

Kejujuran

dengan ketulusan dan

mana milik pribadi 2.1, 2.2

(Pedoman

kelurusan hati berbuat

dan milik bersama

Pendidikan

benar

Karakter
pada
Pendidikan

11. Anak merawat dan 3.1,

Anak Usia

menjaga

Dini, 2012)

milik bersama

3.2,

benda 4.1, 4.2

12. Anak

terbiasa

berkata jujur

5.1,

5.2,

6.1,

6.2,

7.1, 7.2
13. Anak

terbiasa

8.1,

8.2,

mengembalikan

9.1,

9.2.

benda yang bukan

10.1, 10.2

milikknya
14. Menghargai milik
orang lain

11.1,
11.2,
12.1,
12.2,
13.1, 13.2

15. Mau

mengakui

kesalahan

14.1,
14.2,
15.1, 15.2

16. Mau minta maaf
bila

salah,

dan

16.1,
16.2,

120

memaafkan teman

17.1, 17.2

yang berbuat slah
17. Menghargai

18.1,

keunggulan orang

18.2,

lain

19.1, 19.2

18. Tidak
mainan

menumpuk

20.1,

atau

20.2,

makanan untuk diri
sendiri

21.1, 21.2
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Variabel 2

: Karaker Kejujuran

Aspek

: Keadaan yang terkait dengan ketulusan dan kelurusan hati
berbuat benar

Cerita :
1. Pada saat istirahat sekolah, anak-anak sedang bermain di dalam kelas. Gita
sedang bermain masak-masakan, kemudian Vina juga ingin bermain masakmasakan. Tetapi Gita melarang Vina untuk ikut bermain.
Pertanyaan :
1.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
1.2 Bagaimana jika kamu menjadi Gita, apa yang akan kamu lakukan?
2. Ari mempuanyai adik bernama Rafi. Rafi selalu ingin memiliki benda seperti
kakaknya. Setiap kali Ari punya mainan, adiknya selalu merebut mainan Ari
dan apabila tidak di berikan Rafi akan menangis.
Pertanyaan :
2.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
2.2 Bagaimana jika kamu menjadi Rafi, apa yang akan kamu lakukan?
3. Saat sedang istirahat sekolah, Mira bermain bola yang ada di kelas. Mira
bermain dengan tidak hati-hati, dia melempar bola tersebut dengan sangat
keras secara berulang-ulang sehingga bola tersebut menjadi rusak. Padahal itu
adalah bola milik sekolah dan digunakan oleh semua siswa.
Pertanyaan :
3.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
3.2 Bagaimana jika kamu menjadi Mira, apa yang akan kamu lakukan?
4. Di sekolah banyak sekali tanaman. Setiap hari anak-anak selalu bergantian
untuk menyiram tanaman sekolah supaya tanaman tersebut tidak layu. Pada
saat giliran Rini untuk menyiram tanaman, dia tidak menyiram tanaman
tersebut padahal hari itu adalah gilirannya untuk menyiram tanaman. Padahal
dengan menyiram tanaman tersebut adalah menjaga tanaman sekolah agar
tidak layu dan mati.
Pertanyaan :
4.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
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4.2 Bagaimana jika kamu menjadi Rini, apa yang akan kamu lakukan?
5. Aya sedang sakit gigi, ibunya melarang Aya untuk makan permen. Tetapi
pada saat Aya melihat temannya makan permen, dia tertarik dan mencoba
memakan permen. Setelah itu, giginya bertambah sakit. Saat ditanya oleh
ibunya dia tidak mau mengakui kalau sudah memakan permen.
Pertanyaan :
5.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
5.2 Bagaimana jika kamu menjadi Aya, apa yang akan kamu lakukan?
6. Akbar dan Agung sedang bermain bersama. Agung tidak sengaja merusakkan
mainan akbar. Saat Akbar bertanya mengapa mainannya rusak, Agung berkata
dia tidak tahu.
Pertanyaan :
6.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
6.2 Bagaimana jika kamu menjadi Agung, apa yang akan kamu lakukan?
7. Ibu memberikan uang kepada Ani untuk ditabung di sekolah. Tetapi saat
sampai di sekolah, Ani menggunakan uangnya untuk membeli makanan
ringan/snack. Setelah sampai di rumah, ibu bertanya kepada Ani apakah
uangnya sudah ditabung atau belum, dan Ani mengatakan kalau uangnya
sudah ditabung.
Pertanyaan :
7.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
7.2 Bagaimana jika kamu menjadi Ani, apa yang akan kamu lakukan?
8. Pada suatu hari, saat pulang sekolah. Rita menjadi siswa terakhir keluar dari
kelas. Pada saat akan keluar dari kelas, dia menemukan sebuah jam tangan di
bawah kursi dekat dengan pintu.
Pertanyaan :
8.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
8.2 Bagaimana jika kamu menjadi Rita, apa yang akan kamu lakukan?
9. Rio dan Sandi adalah teman satu kelas di Taman kanak-kanak. Tetapi mereka
sering sekali bertengkar. Suatu hari, Rio yang sedang bermain menemukan
mainan robot-robotan tergeletak di lantai. Rio tahu mainan itu milik Sandi tapi
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dia tidak mau mengembalikannya dan malah menyembunyikan mainannya
karena Rio tidak suka dengan Sandi.
Pertanyaan :
9.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
9.2 Bagaimana jika kamu menjadi Rio, apa yang akan kamu lakukan?
10. Pada saat pelajaran di sekolah, ibu guru mengumumkan kepada anak-anak
tentang kotak barang temuan. Ibu guru menjelaskan bahwa bagi siapapun
yang menemukan barang berharga yang bukan milikknya bisa meletakkannya
di dalam kotak tersebut. Saat sedang bermain, Ilham menemukan uang lima
ribu rupiah kemudian mengambilnya.
Pertanyaan :
10.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
10.2 Bagaimana jika kamu menjadi Ilham, apa yang akan kamu lakukan?
11. Liburan sekolah Nita pergi ke rumah tantenya. Saat bermain di dalam rumah
Nita sudah diingatkan oleh tantenya untuk tidak mendekati atau bermain di
dekat lemari yang berisi gelas, piring dan peralatan dapur lainnya yang mudah
pecah. Nita tidak mendengarkan perkataan tantenya dan bahkan membuka
lemari tersebut dan tidak sengaja Nita menyenggol salah satu gelas hingga
pecah.
Pertanyaan :
11.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
11.2 Bagaimana jika kamu menjadi Nita, apa yang akan kamu lakukan?
12. Rara baru saja dibelikan tas baru oleh ayahnya. Saat di sekolah Rara
memamerkan tas barunya tersebut kepada teman-temannya. Tidak hanya itu
Rara juga mengejek tas milik Nia dengan mengatakan kalau tas milik Nia itu
jelek. Tas punya Nia memang sudah lama dan lusuh, itu karena ayahnya
belum punya uang untuk membelikan tas baru.
Pertanyaan :
12.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
12.2 Bagaimana jika kamu menjadi Rara, apa yang akan kamu lakukan?
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13. Pada saat belajar menggambar di kelas Vinka yang pada saat itu tidak
membawa penghapus, melihat penghapus Diva yang sedang tidak digunakan.
Melihat penghapus yang tergeletak di meja, Vinka langsung mengambil
penghapus Diva tanpa diketahui olehnya yang sedang sibuk menggambar.
Pertanyaan :
13.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
13.2 Bagaimana jika kamu menjadi Vinka, apa yang akan kamu lakukan?
14. Budi sedang bermain dengan kucing peliharaannya. Saat budi berlari mengejar
kucingnya di ruang tamu, dia tiba-tiba menyenggol vas bunga hingga jatuh
dan pecah. Karena takut dimarahi akhirnya Ibunya, Budi mengatakan bahwa
yang menjatuhkan vas bunga itu adalah kucingnya.
Pertanyaan :
14.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
14.2 Bagaimana jika kamu menjadi Budi, apa yang akan kamu lakukan?
15. Pada suatu hari, saat jam istirahat sekolah. Briant dan Rasya sedang bermain
bersama. Tanpa sengaja saat sedang asyik bermain Briant menyenggol Rasya
hingga terjatuh, tapi Briant tidak mau mengakui kalau dia telah menyenggol
Rasya dan dia tidak mau meminta maaf.
Pertanyaan :
15.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
15.2 Bagaimana jika kamu menjadi Briant, apa yang akan kamu lakukan?
16. Ketika makan, tidak sengaja makanan Nana jatuh di atas tas Tika sehingga
mengotori tas tersebut. Tika marah melihat tasnya kotor, tapi Nana tidak mau
meminta maaf kepada Nana.
Pertanyaan :
16.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
16.2 Bagaimana jika kamu menjadi Nana, apa yang akan kamu lakukan?
17. Pada saat Isa menyusun balok, Nabil tidak sengaja menyenggol balok tersebut
hingga bangunan balok rubuh. Karena Nabil merasa bersalah akhirnya dia
meminta maaf kepada Isa, tapi Isa tidak mau memaafkan Nabil.
Pertanyaan :

125

17.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
17.2 Bagaimana jika kamu menjadi Isa, apa yang akan kamu lakukan?
18. Pada saat kegiatan belajar, ibu guru memberikan pertanyaan kepada murid dan
siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan banyak bintang. Rama
memperoleh bintang paling banyak karena dia bisa menjawab pertanyaan dari
ibu guru. Byan yang tidak mendapat banyak bintang merasa iri, hingga dia
tidak mau mengikuti kegiatan belajar selanjutnya dan juga tidak mau berbicara
dengan Rama.
Pertanyaan :
18.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
18.2 Bagaimana jika kamu menjadi Byan, apa yang akan kamu lakukan?
19. Nadya sangat pandai bercerita, kemudian ibu guru meminta Nadya untuk maju
ke depan kelas lalu menceritakan sebuah cerita kepada teman-temannya. Mita
tidak suka melihat Nadya yang pandai bercerita, dia merasa iri karena dia
tidak bisa bercerita sebagus Nadya dan dia juga sering diminta ibu guru untuk
maju ke depan kelas. Karena itu, selama Nadya bercerita, Mita sama sekali
tidak mau mendengarkan dan bahkan mengajak bicara temannya.
Pertanyaan :
19.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
19.2 Bagaimana jika kamu menjadi Nadya, apa yang akan kamu lakukan?
20. Pada saat istirahat sekolah, anak-anak diperbolehkan untuk bermain di dalam
kelas. Tasya mengambil semua mainan buah-buahan yang ada di dalam
keranjang. Ketika temannya ingin ikut bermain bersama Tasya menolak dan
menyuruh teman-temannya untuk menggunakan mainan lainnya.
Pertanyaan :
20.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
20.2 Bagaimana jika kamu menjadi Tasya, apa yang akan kamu lakukan?
21. Suatu hari di sekolah diadakan makan bersama. Disediakan juga buah-buahan.
Lina yang sangat suka dengan buah mengambil banyak buah sehingga banyak
teman-temannya tidak kebagian buah tersebut.
Pertanyaan :
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21.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
21.2 Bagaimana jika kamu menjadi Lina, apa yang akan kamu lakukan?
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LAMPIRAN 3
(Tabulasi Data Validitas dan
Realibilitas Instrumen)
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HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NAMA SISWA
Abid Yuval Prayoga
Amanda Rusti Yaning P
Andreas Alexandra P
Artmachika Putri M
Aurelia Keisya Dewani
Desy Fita Firmansyah
Ema Pebhiani
Feronika Intan M
Hana Safira
Imam Satrio Nugroho
M. Noval Firmansyah
M. Khoirun Anam
Nanggala Amukti
Nur Rahmania
Restu Haydar E
Satria Kusuma Wijaya
Satria Agus Hidayah

crt 1
1
3
2
2
1
3
3
2
2
2
1
3
2
2
3
2
2

crt
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

crt
3
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2

crt
4
1
2
2
2
2
3
3
2
2
1
2
3
2
2
2
2
3

crt
5
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
2
3

crt
6
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2

crt
7
2
2
2
2
2
3
2
2
3
1
2
3
3
2
2
3
2

crt
8
1
3
2
2
3
3
2
2
2
2
1
2
3
1
3
2
2

crt
9
2
2
2
2
2
3
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

crt
10
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2

crt
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2

crt
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

crt
13
1
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
1
3
2
2

crt
14
2
3
2
3
3
3
3
2
3
1
2
3
3
2
2
2
2

crt
15
2
3
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

crt
16
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3

crt
17
2
2
2
2
3
3
3
2
3
1
1
2
2
1
2
2
3

crt
18
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

crt
19
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

crt
20
1
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

crt
21
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2

Jumlah
35
51
42
45
46
57
50
43
47
29
36
50
46
38
47
42
46
750
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UJI VALIDITAS DATA
Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple
Item Deleted

Total Correlation

Correlation

Alpha if Item
Deleted

item x ke 1

41.88

42.650

.600

.

.923

item x ke 2

42.19

44.696

.731

.

.920

item x ke 3

42.31

47.962

.092

.

.931

item x ke 4

41.94

42.596

.784

.

.918

item x ke 5

41.44

44.262

.627

.

.921

item x ke 6

41.94

44.862

.631

.

.922

item x ke 7

41.75

44.200

.556

.

.923

item x ke 8

41.88

42.650

.600

.

.923

item x ke 9

42.06

45.129

.584

.

.922

item x ke 10

42.38

45.850

.399

.

.926

item x ke 11

42.12

47.317

.291

.

.927

item x ke 12

42.12

45.850

.613

.

.923

item x ke 13

41.62

41.850

.692

.

.920

item x ke 14

41.56

41.862

.804

.

.917

item x ke 15

41.94

44.329

.725

.

.920

item x ke 16

41.69

44.896

.573

.

.922

item x ke 17

41.94

42.196

.695

.

.920

item x ke 18

42.06

45.129

.584

.

.922

item x ke 19

42.00

45.200

.706

.

.921

item x ke 20

42.00

44.400

.601

.

.922

item x ke 21

41.19

45.096

.654

.

.921
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UJI RELIABILITAS DATA

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.926

N of Items
.929

21

Pada α = 5% dengan n = 16 diperoleh r tabel = 0,514
Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel.
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HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITAN

Variabel
Penelitian
Karakter
Kejujuran
(Pedoman
Pendidikan
Karakter
pada
Pendidikan
Anak Usia
Dini, 2012)

Aspek
Keadaan
yang
terkait
dengan
ketulusan
dan
kelurusan
hati
berbuat benar

Indikator
1. Anak
mengerti
mana milik
pribadi dan
milik
bersama

Nomor
Item
1, 2

2. Anak merawat 3, 4
dan
menjaga
benda
milik
bersama
3. Anak terbiasa 5, 6, 7
berkata jujur
4. Anak terbiasa 8, 9, 10
mengembalika
n benda yang
bukan
milikknya
5. Menghargai
11, 12, 13
milik
orang
lain
6. Mau mengakui 14, 15
kesalahan
7. Mau
minta 16, 17
maaf bila salah,
dan memaafkan
teman
yang
berbuat slah
8. Menghargai
18, 19
keunggulan
orang lain
9. Tidak
20, 21
menumpuk
mainan
atau
makanan untuk
diri sendiri

Item
Gugur

3

Item
Valid
1, 2

4

5, 6, 7
10

8, 9

11

12, 13

14, 15
16, 17

18, 19

20, 21
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Jumlah item yang tidak valid = 3
Jumlah item yang valid

= 18

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, maka diketahui ada tiga item
yang tidak valid, yaitu item nomor 3, 10, dan 11. Menurut Arikunto (2010: 221)
mengatakan bahwa peneliti bisa mengganti atau merevisi butir-butir yang tidak
valid. Berdasarkan hal tersebut peneliti menganalisis kembali item-item yang
tidak valid, kemudian untuk item nomor 3 diperbaiki sedangkan nomor 10 dan 11
dibuang.

133

LAMPIRAN 4
(Intrumen Penelitian)
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INSTRUMEN PENELITIAN

NO

Variabel

Aspek

Indikator

No. item

Penelitian
1.

Karakter

Keadaan yang terkait

19. Anak

mengerti 1.1,

1.2,

Kejujuran

dengan ketulusan dan

mana milik pribadi 2.1, 2.2

(Pedoman

kelurusan hati berbuat

dan milik bersama

Pendidikan

benar

Karakter
pada
Pendidikan

20. Anak merawat dan 3.1,

Anak Usia

menjaga

Dini, 2012)

milik bersama

3.2,

benda 4.1, 4.2

21. Anak

terbiasa

berkata jujur

5.1,

5.2,

6.1,

6.2,

7.1, 7.2
22. Anak

terbiasa

8.1,

8.2,

mengembalikan

9.1,

9.2.

benda yang bukan

10.1, 10.2

milikknya
23. Menghargai milik
orang lain

11.1,
11.2,
12.1,
12.2,
13.1, 13.2

24. Mau
kesalahan

mengakui

14.1,
14.2,
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15.1, 15.2
25. Mau minta maaf
bila

salah,

dan

memaafkan teman

16.1,
16.2,
17.1, 17.2

yang berbuat slah
26. Menghargai

18.1,

keunggulan orang

18.2,

lain

19.1, 19.2

27. Tidak
mainan

menumpuk

20.1,

atau

20.2,

makanan untuk diri
sendiri

21.1, 21.2
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Variabel

: Karaker Kejujuran

Aspek

: Keadaan yang terkait dengan ketulusan dan kelurusan hati
berbuat benar

Cerita :
22. Pada saat istirahat sekolah, anak-anak sedang bermain di dalam kelas. Gita
sedang bermain masak-masakan, kemudian Vina juga ingin bermain masakmasakan. Tetapi Gita melarang Vina untuk ikut bermain.
Pertanyaan :
22.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?

22.2

Bagaimana jika kamu menjadi Gita, apa yang akan kamu lakukan?

23. Ari mempuanyai adik bernama Rafi. Rafi selalu ingin memiliki benda seperti
kakaknya. Setiap kali Ari punya mainan, adiknya selalu merebut mainan Ari
dan apabila tidak di berikan Rafi akan menangis.
Pertanyaan :
23.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?

23.2

Bagaimana jika kamu menjadi Rafi, apa yang akan kamu lakukan?

24. Saat sedang istirahat sekolah, Mira bermain boneka yang ada di kelas. Mira
bermain dengan tidak hati-hati, dia melempar boneka tersebut dengan sangat
keras secara berulang-ulang sehingga boneka tersebut menjadi rusak. Padahal
itu adalah boneka milik sekolah dan digunakan oleh semua siswa.
Pertanyaan :
24.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?

24.2

Bagaimana jika kamu menjadi Mira, apa yang akan kamu lakukan?

25. Di sekolah banyak sekali tanaman. Setiap hari anak-anak selalu bergantian
untuk menyiram tanaman sekolah supaya tanaman tersebut tidak layu. Pada
saat giliran Rini untuk menyiram tanaman, dia tidak menyiram tanaman
tersebut padahal hari itu adalah gilirannya untuk menyiram tanaman. Padahal
dengan menyiram tanaman tersebut adalah menjaga tanaman sekolah agar
tidak layu dan mati.
Pertanyaan :
25.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
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25.2

Bagaimana jika kamu menjadi Rini, apa yang akan kamu lakukan?

26. Aya sedang sakit gigi, ibunya melarang Aya untuk makan permen. Tetapi
pada saat Aya melihat temannya makan permen, dia tertarik dan mencoba
memakan permen. Setelah itu, giginya bertambah sakit. Saat ditanya oleh
ibunya dia tidak mau mengakui kalau sudah memakan permen.
Pertanyaan :
26.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?

26.2

Bagaimana jika kamu menjadi Aya, apa yang akan kamu lakukan?

27. Akbar dan Agung sedang bermain bersama. Agung tidak sengaja merusakkan
mainan akbar. Saat Akbar bertanya mengapa mainannya rusak, Agung berkata
dia tidak tahu.
Pertanyaan :
27.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?

27.2

Bagaimana jika kamu menjadi Agung, apa yang akan kamu

lakukan?
28. Ibu memberikan uang kepada Ani untuk ditabung di sekolah. Tetapi saat
sampai di sekolah, Ani menggunakan uangnya untuk membeli makanan
ringan/snack. Setelah sampai di rumah, ibu bertanya kepada Ani apakah
uangnya sudah ditabung atau belum, dan Ani mengatakan kalau uangnya
sudah ditabung.
Pertanyaan :
28.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?

28.2

Bagaimana jika kamu menjadi Ani, apa yang akan kamu lakukan?

29. Pada suatu hari, saat pulang sekolah. Rita menjadi siswa terakhir keluar dari
kelas. Pada saat akan keluar dari kelas, dia menemukan sebuah jam tangan di
bawah kursi dekat dengan pintu.
Pertanyaan :
29.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?

29.2

Bagaimana jika kamu menjadi Rita, apa yang akan kamu lakukan?

30. Rio dan Sandi adalah teman satu kelas di Taman kanak-kanak. Tetapi mereka
sering sekali bertengkar. Suatu hari, Rio yang sedang bermain menemukan
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mainan robot-robotan tergeletak di lantai. Rio tahu mainan itu milik Sandi tapi
dia tidak mau mengembalikannya dan malah menyembunyikan mainannya
karena Rio tidak suka dengan Sandi.
Pertanyaan :
30.1

Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?

30.2

Bagaimana jika kamu menjadi Rio, apa yang akan kamu lakukan?

31. Rara baru saja dibelikan tas baru oleh ayahnya. Saat di sekolah Rara
memamerkan tas barunya tersebut kepada teman-temannya. Tidak hanya itu
Rara juga mengejek tas milik Nia dengan mengatakan kalau tas milik Nia itu
jelek. Tas punya Nia memang sudah lama dan lusuh, itu karena ayahnya
belum punya uang untuk membelikan tas baru.
Pertanyaan :
31.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
31.2 Bagaimana jika kamu menjadi Rara, apa yang akan kamu lakukan?
32. Pada saat belajar menggambar di kelas Vinka yang pada saat itu tidak
membawa penghapus, melihat penghapus Diva yang sedang tidak digunakan.
Melihat penghapus yang tergeletak di meja, Vinka langsung mengambil
penghapus Diva tanpa diketahui olehnya yang sedang sibuk menggambar.
Pertanyaan :
32.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
32.2 Bagaimana jika kamu menjadi Vinka, apa yang akan kamu lakukan?
33. Budi sedang bermain dengan kucing peliharaannya. Saat budi berlari mengejar
kucingnya di ruang tamu, dia tiba-tiba menyenggol vas bunga hingga jatuh
dan pecah. Karena takut dimarahi akhirnya Ibunya, Budi mengatakan bahwa
yang menjatuhkan vas bunga itu adalah kucingnya.
Pertanyaan :
33.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
33.2 Bagaimana jika kamu menjadi Budi, apa yang akan kamu lakukan?
34. Pada suatu hari, saat jam istirahat sekolah. Briant dan Rasya sedang bermain
bersama. Tanpa sengaja saat sedang asyik bermain Briant menyenggol Rasya
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hingga terjatuh, karena Briant merasa tidak membuat Rasya terjatuh, Briant
tidak mau meminta maaf.
Pertanyaan :
34.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
34.2 Bagaimana jika kamu menjadi Briant, apa yang akan kamu lakukan?
35. Ketika makan, tidak sengaja makanan Nana jatuh di atas tas Tika sehingga
mengotori tas tersebut. Karena Tika marah melihat tasnya kotor, tapi Nana
tidak mau meminta maaf kepada Nana.
Pertanyaan :
35.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
35.2 Bagaimana jika kamu menjadi Nana, apa yang akan kamu lakukan?
36. Pada saat Isa menyusun balok, Nabil tidak sengaja menyenggol balok tersebut
hingga bangunan balok rubuh. Karena Nabil merasa bersalah akhirnya dia
meminta maaf kepada Isa, tapi Isa tidak mau memaafkan Nabil.
Pertanyaan :
36.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
36.2 Bagaimana jika kamu menjadi Isa, apa yang akan kamu lakukan?
37. Pada saat kegiatan belajar, ibu guru memberikan pertanyaan kepada murid dan
siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan banyak bintang. Rama
memperoleh bintang paling banyak karena dia bisa menjawab pertanyaan dari
ibu guru. Byan yang tidak mendapat banyak bintang merasa iri, hingga dia
tidak mau mengikuti kegiatan belajar selanjutnya dan juga tidak mau berbicara
dengan Rama.
Pertanyaan :
37.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
37.2 Bagaimana jika kamu menjadi Byan, apa yang akan kamu lakukan?
38. Nadya sangat pandai bercerita, kemudian ibu guru meminta Nadya untuk maju
ke depan kelas lalu menceritakan sebuah cerita kepada teman-temannya. Mita
tidak suka melihat Nadya yang pandai bercerita, dia merasa iri karena dia
tidak bisa bercerita sebagus Nadya dan dia juga sering diminta ibu guru untuk
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maju ke depan kelas. Karena itu, selama Nadya bercerita, Mita sama sekali
tidak mau mendengarkan dan bahkan mengajak bicara temannya.
Pertanyaan :
38.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
38.2 Bagaimana jika kamu menjadi Nadya, apa yang akan kamu lakukan?
39. Pada saat istirahat sekolah, anak-anak diperbolehkan untuk bermain di dalam
kelas. Tasya mengambil semua mainan buah-buahan yang ada di dalam
keranjang. Ketika temannya ingin ikut bermain bersama Tasya menolak dan
menyuruh teman-temannya untuk menggunakan mainan lainnya karena
mainan itu sudah dia ambil duluan.
Pertanyaan :
39.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
39.2 Bagaimana jika kamu menjadi Tasya, apa yang akan kamu lakukan?
40. Suatu hari di sekolah diadakan makan bersama. Disediakan juga buah-buahan.
Lina yang sangat suka dengan buah mengambil banyak buah sehingga banyak
teman-temannya tidak kebagian buah tersebut.
Pertanyaan :
40.1 Apa pendapat kamu tentang cerita tersebut?
40.2 Bagaimana jika kamu menjadi Lina, apa yang akan kamu lakukan?
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LAMPIRAN 5
(Rencana Kegiatan Harian Kelompok
Eksperimen)
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Jumat , 10 Agustus 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alat / sumber belajar

karakter bangsa dan
Alat

I.
Berdoa
sesudah
kegiatan

sebelum

dan

AWAL

(±



tertib

Persiapan

masuk

kewirausahaan

Langsung

Observasi

Religious

Dhakon

Unjuk kerja

Jujur, tanggung jawab

Pemberian tugas

Kreatif

kelas,

berbaris, doa, salam

(NAM 1)


II.

Bermain dhakon

KEGIATAN

Menyebutkan waktu jam
(kog 9)

Hasil

30

MENIT)

melaksanakan
dengan

KEGIATAN

Pend Nasionalisme,

INTI

(±

60

MENIT)


AREA MATEMATIKA

Gambar

Menyebutkan waktu (pukul 7,
Melukis dengan jari tangan
(fm 60)

Hasil karya

8, dan 10)


AREA SENI

Cat

Kreatif
Observasi

Melukis ayam jari tangan/
finger painting
Menciptakan bentuk dari



AREA BALOK

Balok-balok, puzzle

Teliti

143

bentuk geometri (fm 52)

Membuat / menyusun puzzle
menjadi utuh

III. ISTIRAHAT (± 30 MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN
Menyebutkan

ciptaan-

Berdoa
sesudah
kegiatan

sebelum

bercakap-cakap

dan

menyebutkan

melaksanakan

ciptaan Tuhan

dengan

tertib

(30

MENIT)


ciptaan Tuhan (Nam 4)

AKHIR



Gambar

Percakapan

Komunikatif

Langsung

Observasi

Religious

:
benda-benda

Saran-saran, doa dan pulang

(NAM 1)

Semarang, 10 Agustus 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Sabtu , 11 Agustus 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

I. KEGIATAN
Berdoa sebelum dan sesudah
melaksanakan kegiatan dengan

AWAL

(±



Persiapan

masuk

Alat

Hasil

Pend Nasionalisme,
karakter bangsa
dan kewirausahaan

30

MENIT)

tertib (NAM 1)

Langsung

Observasi

Religious

Kapur, daun, lahan

Unjuk kerja

Jujur,

kelas,

berbaris, doa, salam


Memasang benda sesuai

jawab

Bermain Gobak Sodor

II. KEGIATAN

dengan pasangannya (kog 21)

Alat / sumber
belajar

INTI

(±

60
Pemberian tugas

MENIT)


AREA MATEMATIKA

LT

Kreatif

Menarik garis benda yang
Membuat berbagai bentuk
dengan plastisin (Fm 45)

Hasil karya

berpasangan (bau, rasa)


Menulis nama panggilan (Bhs
35)

Plastisin

AREA SENI
Membuat

Kreatif
Pemberian tugas

macam-macam

buah-buahan dengan plastisin


AREA BAHASA
Menulis nama panggilan

LT

Teliti

tanggung

145

III. ISTIRAHAT (± 30 MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN
Mengerjakan tugas (nam 23)
Berdoa sebelum dan sesudah

(30

MENIT)


melaksanakan kegiatan dengan
tertib (NAM 1)

AKHIR

Unjuk kerja

Tanggung jawab

Langsung

Observasi

Religious

PT: dapat memasang kancing
baju/ tali sepatu



Sepatu

Saran-saran, doa dan pulang

Semarang, 10 Agustus 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Senin , 27 Agustus 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alat / sumber belajar

karakter bangsa dan
Alat

I. KEGIATAN
Berdoa
sesudah
kegiatan

sebelum

dan

melaksanakan
dengan



Persiapan

masuk



Memegang pensil dengan

Observasi

Religious

Batu

Unjuk kerja

Jujur, tanggung jawab

kelas,

Bermain cublak-cublak suweng

INTI

(±

60
Pemberian tugas
LT, buku tulis

AREA BAHASA



berbagai media

Daun pisang

AREA SENI
menganyam

Teliti
Hasil karya

Menulis kalimat / kata
Menganyam dengan

kewirausahaan

Langsung

MENIT)


Hasil

30

berbaris, doa, salam

II. KEGIATAN

benar (Fm 59)

(±

MENIT)

tertib

(NAM 1)

AWAL

Pend Nasionalisme,

(membuat

Teliti
Pemberian tugas

tikar

dari daun pisang)
Menyebut sebanyak-



AREA MATEMATIKA

banyaknya ras atau

memberi tanda gambar yang

tanaman (kog 2)

ciptaan Tuhan dan manusia

LT

Tanggung jawab

147

III. ISTIRAHAT (± 30 MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN
Menyebutkan
depan/

konsep
belakang,

atas/bawah,

Berdoa
sesudah
kegiatan



Langsung

Observasi

Tanggung jawab

Langsung

Observasi

Religious

Bercakap-cakap, menyebutkan
ciptaan tuhan


sebelum

(30

MENIT)

luar/dalam

(kog 23)

AKHIR

Saran-saran, doa dan pulang

dan

melaksanakan
dengan

tertib

(NAM 1)

Semarang, 27 Agustus 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Selasa , 28 Agustus 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alat / sumber belajar

Pend Nasionalisme,
karakter bangsa dan

Alat

Hasil

kewirausahaan

I. KEGIATAN AWAL (± 30
Berdoa
sesudah
kegiatan

sebelum

dan

melaksanakan
dengan

MENIT)


tertib

Persiapan

masuk

Religious

Langsung

Unjuk kerja

Jujur, tanggung jawab

berbaris, doa, salam


Bermain jamuran

II. KEGIATAN
Membedakan kata-kata

INTI

(±

60
Pemberian tugas

MENIT)


LT

AREA BAHASA

kata awal yang sama (Bhs

Menarik

31)

mempunyai suku kata awal

Menggambar orang

sama

dengan lengkap dan

Observasi

kelas,

(NAM 1)

yang mempunyai suku

Langsung



garis

AREA SENI

kata

Teliti
Hasil karya

yang

Teliti
Gambar

Pemberian tugas

149

proporsional (Fm 65)

Menggambar orang lengkap


Gambar/ LT

Tanggung jawab

AREA MATEMATIKA

Mengenal macam-macam

memberi

pelajaran (Fm 15)

menyambungkan garis antara

tanda

/

tempat pelajaran

III. ISTIRAHAT (± 30 MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN AKHIR (30
Menghormati orang tua /

MENIT)


teman (nam 17)

sesudah
kegiatan

sebelum

dan



Pengamatan

Cinta kasih

Langsung

Observasi

Religious

Bercakap-cakap
menghormati orang tua

Berdoa

Gambar

Saran-saran, doa dan pulang

melaksanakan
dengan

tertib

(NAM 1)

Semarang, 28 Agustus 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Rabu , 29 Agustus 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Pend Nasionalisme, karakter

Alat / sumber belajar
Alat

I. KEGIATAN
Berdoa sebelum dan

melaksanakan
kegiatan

(±

Persiapan

masuk

Observasi

Religious

Langsung

Unjuk kerja

Jujur, tanggung jawab

berbaris, doa, salam


Bermain petak umpet

II. KEGIATAN
Menjahit bervariasi
(jelujur/silang) (Fm)

Langsung
kelas,

dengan

tertib (NAM 1)

INTI

(±

60
Hasil karya

MENIT)


AREA SENI

Benang, pola baju

Membedakan

rapi


AREA MATEMATIKA

Teliti
Pemberian tugas

Menjahit baju / celana dengan
konsep kasar dan

bangsa dan kewirausahaan

30

MENIT)


sesudah

AWAL

Hasil

LT

Teliti
Hasil karya

151

halus (Kog 5)

Member tanda gambar buah
yang kilitnya kasar dan halus

Menjepitkan bentuk-



Balok

Tanggung jawab

AREA BALOK

bentuk bangunan

Membuat gapura, rumah dari

dan balok-balok (Fm

balok-balok (pagar, rumah)

4)
III. ISTIRAHAT (± 30 MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN
Bersyair

yang

bernafaskan agama

AKHIR

(30

MENIT)


(Nam 3)

PT

:

mengucapkan

Observasi

Tanggung jawab

Langsung

Observasi

Religius

syair

(rumah, sekolah)


Gambar

Saran-saran, doa dan pulang

Berdoa sebelum dan
sesudah
melaksanakan
kegiatan

dengan

tertib (NAM 1)

Semarang, 29 Agustus 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Kamis , 30 Agustus 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Alat / sumber

Kegiatan Pembelajaran

Pend Nasionalisme, karakter

belajar

Alat

Hasil

bangsa dan kewirausahaan

I. KEGIATAN AWAL (± 30
Berdoa

sebelum

dan

sesudah melaksanakan

MENIT)


kegiatan dengan tertib

Persiapan

masuk

Observasi

Religius

Dhakon

Unjuk kerja

Jujur, tanggung jawab

kelas,

berbaris, doa, salam

(NAM 1)


Bermain Dhakon

II. KEGIATAN
Menulis nama
panggilan (Bhs 35)

Langsung

INTI

(±

60
Pemberian tugas

MENIT)


AREA BAHASA

Kartu huruf
Pemberian tugas

Menulis nama panggilan /
Memasang lambang
bilangan dengan benda-

kartu huruf


AREA MATEMATIKA

Teliti

LT

Disiplin
Hasil karya

153

benda (Kog 41)

Mewarnai gambar

Menghubungkan

gambar

dengan

(konsep

angka

LT

Teliti

bilangan)


sederhana (Fm 50)

AREA SENI
Mewarnai gambar (masjid)

III. ISTIRAHAT

(±

30

MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN AKHIR (30
Menirukan
gerakan

gerakantanaman

/

MENIT)


binatang (Fm 11)

Berdoa

sebelum

PT

:



Unjuk kerja

Keberanian

Langsung

Observasi

Religius

melaksanakan

pantomim orang sholat
dan

Langsung

Saran-saran, doa dan pulang

sesudah melaksanakan
kegiatan dengan tertib
(NAM 1)

Semarang, 30 Agustus 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Jumat, 31 Agustus 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Pend Nasionalisme,

Alat / sumber

Kegiatan Pembelajaran

karakter bangsa dan

belajar

Alat

Hasil

kewirausahaan

I. KEGIATAN AWAL (± 30
Berdoa
sesudah

sebelum

dan

melaksanakan

MENIT)


kegiatan dengan tertib

Persiapan

masuk

Religius

Kapur, daun, lahan

Unjuk kerja

Jujur, tanggung jawab

berbaris, doa, salam


Bermain Gobak sodor

II. KEGIATAN
Mengurutkan dan

INTI

(±

60
Pemberian tugas

MENIT)


AREA BAHASA

seri (4-6)

Mengurutkan gambar seri (4-

Membatik dengan

6)

jumputan (Fm 43)

Observasi

kelas,

(NAM 1)

menceritakan isi gambar

Langsung



AREA SENI

LT / gambar

Teliti
Hasil karya

LT

Teliti
Pemberian tugas
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Membatik / membuat jarik
Membedakan cirri-ciri
bentuk geometri (Kog

dari kertas


LT

Tanggung jawab

AREA MATEMATIKA

29)

Menghubungkan
geometri

pada

bentuk
benda

2

dimensi

III. ISTIRAHAT (± 30 MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN AKHIR (30
Mengerjakan

tugas

MENIT)


senam (Nam 23)

sesudah

sebelum

dan

Observasi

Keberanian

Langsung

Observasi

Religius

PT : mengucapkan syair atau
musik (anak-anak maju ke

Berdoa

Langsung

depan)

melaksanakan

kegiatan dengan tertib



Saran-saran, doa dan pulang

(NAM 1)

Semarang, 31 Agustus 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Sabtu, 1 September 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alat / sumber belajar

Pend Nasionalisme,
karakter bangsa

Alat

Hasil

dan kewirausahaan

I. KEGIATAN AWAL (± 30
Berdoa
sesudah

sebelum

dan

melaksanakan

MENIT)


kegiatan dengan tertib

Persiapan

masuk

Langsung

Observasi

Religius

Batu

Unjuk kerja

Jujur,

kelas,

berbaris, doa, salam

(NAM 1)


tanggung

jawab

Cublak-cublak suweng

II. KEGIATAN INTI (± 60
Mencocok bentuk dan
pola buatan guru (Fm 14)

Pemberian

MENIT)


AREA BALOK

Membuat bulat dan

mencocok

kotak dengan rapi (Fm

(membuat bentuk)

60)



LT / gambar

tugas

Teliti

LT

Hasil karya

Teliti

bentuk

AREA MATEMATIKA

Menyebutkan perbuatan

Membuat

bentuk-bentuk

sopan dan benar (Nam

geometri

(segitiga,

Pemberian
LT

tugas

Tanggung jawab

157

29)

lingkaran, kotak)


AREA BAHASA
Memberi

tanda

(X)

perbuatan yang jelas salah
dan tanda (V) perbuatan
yang benar

III. ISTIRAHAT

(±

30

MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN AKHIR (30
Membedakan
(pagi,

waktu

siang,

malam)

MENIT)


(Kog 10)

Berdoa
sesudah

dan



melaksanakan

Percakapan

Tanggung jawab

Langsung

Observasi

Religius

PT : membedakan waktu
(pagi, siang, malam)

sebelum

Gambar

Saran-saran,

doa

dan

pulang

kegiatan dengan tertib
(NAM 1

Semarang, 1 September 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Senin, 3 September 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alat / sumber belajar

Pend Nasionalisme,
karakter bangsa dan

Alat

Hasil

kewirausahaan

I. KEGIATAN AWAL (± 30 MENIT)
Berdoa sebelum dan



sesudah melaksanakan

Persiapan masuk kelas, berbaris,

Langsung

Observasi

Religius

Langsung

Unjuk kerja

Jujur, tanggung jawab

doa, salam

kegiatan dengan tertib
(NAM 1)



Jamuran

II. KEGIATAN INTI (± 60 MENIT)
Membuat gambar dan



menceritakan isi
gambar/ tulisan (Bhs

Membuat gambar lalu diceritakan


23)

Pemberian tugas

AREA BAHASA
LT

Pemberian tugas

AREA MATEMATIKA
Menyebutkan hasil penambahan

LT

penambahan (kog 33)



Teliti
Hasil karya

atau pengurangan
Menyebutkan hasil

Teliti

AREA SENI
membuat kolase

LT / gambar

Rajin

159

Menggambar dengan
media kolase (Fm)
III. ISTIRAHAT (± 30 MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN
Memotong

kuku

dengan bantuan orang

AKHIR

MENIT)


Langsung

Pengamatan

Keberanian

Langsung

Observasi

Religius

PT : cara memotong kuku

tua (Fm 35)


(30

Saran-saran, doa dan pulang

Berdoa sebelum dan
sesudah melaksanakan
kegiatan dengan tertib
(NAM 1)

Semarang, 3 September 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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RENCANA KEGIATAN HARIAN (RKH)
Kelompok

: B3

Hari, tanggal : Selasa, 4 September 2012
Tema

: Lingkungan

Sub tema

:
Penilaian Perkembangan

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alat / sumber belajar

karakter bangsa dan
Alat

I. KEGIATAN
Berdoa sebelum dan

melaksanakan
kegiatan

(±

Hasil

kewirausahaan

30

MENIT)


sesudah

AWAL

Pend Nasionalisme,

Langsung

Observasi

Religius

Langsung

Unjuk kerja

Jujur, tanggung jawab

Persiapan masuk kelas, berbaris,
doa, salam

dengan

tertib (NAM 1)



Bermain Petak umpet

II. KEGIATAN INTI (± 60 MENIT)
Menciptakan bentuk



Pemberian tugas

AREA SENI

dengan lidi/ sedotan /

Menciptakan bentuk dari tusuk

korek api (Fm 53)

(korek api) (rumah atau gereja)


Korek api

Teliti
Pemberian tugas
Teliti

AREA MATEMATIKA

Memasangkan benda

Memasangkan

dengan pasangannya

dengan pasangannya

benda

sesuai

Gambar /LT
Hasil karya

161


(Kog 21)

AREA BAHASA

Memegang pensil

Gambar / LT

Menulis kata / kalimat

Tanggung jawab

dengan benar (Fm 59)
III. ISTIRAHAT (± 30 MENIT)


Cuci tangan



Makan bekal

IV. KEGIATAN
Menghemat lisrik /
air (Nam/Sosem 7)

AKHIR

(30

MENIT)


Langsung

Percakapan

Keberanian

Langsung

Observasi

Religius

Bercakap-cakap : menghemat
listrik / air

Berdoa sebelum dan


sesudah

Saran-saran, doa dan pulang

melaksanakan
kegiatan

dengan

tertib (NAM 1)

Semarang, 4 September 2012
Kepala TK Pertiwi 03

Guru Kelas

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001

KASMANI, S.Pd
NIP. 19670512 198902 1001
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LAMPIRAN 6
(Tabulasi Data Hasil Penelitian)

163

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NAMA SISWA
Afriel Hanang Saputra
Alan Wahyu Utomo
Alya Islamadina
Andi Setyo Maulana
Artika Ristanti
Azza Avrilia Virdaus
Dias Ridho Yudistianto
Eviolana Meilani Putri
Hanafi Agil Setiawan
Ilham Nur Prasetyo
Irvan Hendranto
Karin Mahmudah Auliawati
Maya puspitasari
Muhammad Jundi Robbani
Oktaviana Dwi Wulandari
Raditya Rizky Ananta
Reva GalihPrabowo
Total

crt
1
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
1
2
3
2
2
2
2

crt
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2

crt
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

crt
4
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2

crt
5
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3

crt
6
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2

HASIL PRETEST INSTRUMEN KELOMPOK EKSPERIMEN
crt crt crt crt
crt
crt
crt
crt
crt
7
8
9
12
13
14
15
16
17
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
3
3
3
2
1
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
2
1
3
2
2
3
2
2
3
1
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
1
3
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2

crt
18
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2

crt
19
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

crt
20
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
1
2
3
2
2
2
2

crt
21
2
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3

Jumlah
33
42
36
40
51
41
40
45
39
40
34
42
50
35
42
39
38
687
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NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NAMA SISWA
ahmad Afif Falah
Akbar Kustria Al Fath
Angelina Putri Setiawan
Bintang Sovyan Marenda
Dela Nungki Ayudya
Della Pena Siti Aji
Febri Gerhana Melati
Fakharuddin Nabil
Abdullah
Innes Nisrina Safitri
Pangestu
Nabila Santika Dewi
Raditya Imanuela
Rafif Izzudin Ath Thabrani
Reza Arinal Haq
Reyuania Kanahaya
Revalina Fitria Rystien
Revalinda Fitria Rystien
Shakila Fhatikah
Fahrumnish

HASIL PRETEST INSTRUMEN KELOMPOK KONTROL
crt crt crt crt
crt
crt
crt
crt
crt
7
8
9
12
13
14
15
16
17
2
1
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
1
2
3
2
1
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2

crt
18
1
2
1
2
2
2
1

crt
19
2
2
2
2
2
2
2

crt
20
2
1
2
2
3
3
2

crt
21
3
3
3
2
3
2
3

Jumlah

1

2

2

2

3

38

3
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
2
3
2

2
2
2
2
1
1
2
2

2
3
2
3
2
3
2
2

2
3
2
1
2
2
2
2

3
3
3
2
3
2
3
3

43
47
35
35
41
38
45
41

3

2

1

3

2

3

38
679

crt
1
2
2
2
2
3
2
2

crt
2
2
1
1
2
2
1
2

crt
3
2
2
2
2
3
3
2

crt
4
1
2
1
2
3
2
2

crt
5
2
2
2
3
3
2
3

crt
6
2
2
2
2
3
2
2

3

1

2

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

2

3
3
1
2
2
2
3
2

1
2
2
2
2
2
2
2

3
2
2
2
3
2
2
2

2
3
2
1
3
2
2
2

3
3
2
2
3
2
3
3

2
2
2
2
2
2
3
2

2
3
2
2
2
3
3
2

2
3
1
2
3
1
2
2

2
2
1
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2
3
2

3
3
2
2
2
2
2
3

2
2
1
1
2
2
2
2

2

1

2

2

3

2

2

2

1

1

2

2

2

36
37
35
38
52
39
41

165

No

NAMA SISWA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Afriel Hanang Saputra
Alan Wahyu Utomo
Alya Islamadina
Andi Setyo Maulana
Artika Ristanti
Azza Avrilia Virdaus
Dias Ridho Yudistianto
Eviolana Meilani Putri
Hanafi Agil Setiawan
Ilham Nur Prasetyo
Irvan Hendranto
Karin Mahmudah
Auliawati
Maya puspitasari
Muhammad Jundi Robbani
Oktaviana Dwi Wulandari
Raditya Rizky Ananta
Reva GalihPrabowo

12
13
14
15
16
17

HASIL POST TEST INSTRUMEN KELOMPOK EKSPERIMEN
crt crt crt crt
crt
crt
crt
crt
crt
7
8
9
12
13
14
15
16
17
3
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
2
1
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

crt
1
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
1

crt
2
1
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2

crt
3
2
2
3
3
3
2
3
3
2
3
2

crt
4
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

crt
5
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

crt
6
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
2

2

1

3

2

3

3

2

3

3

2

2

3

3

2

3
2
2
2
2

3
2
2
2
2

3
2
3
3
3

3
2
2
2
2

3
2
3
3
3

3
2
3
3
3

3
2
3
3
3

3
3
3
3
3

3
2
3
2
3

3
2
2
2
1

3
2
3
2
2

3
2
3
3
3

3
2
2
2
3

3
2
3
3
2

crt
18
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2

crt
19
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2

crt
20
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
1

crt
21
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

2

2

2

3

46

3
2
3
3
3

2
1
2
2
2

3
2
2
2
2

3
2
2
2
2

3
3
3
3
3

56
39
49
47
47
783

Jumlah
37
46
44
47
54
44
48
53
45
43
38
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NO

NAMA SISWA

1
2
3
4
5
6
7
8

ahmad Afif Falah
Akbar Kustria Al Fath
Angelina Putri Setiawan
Bintang Sovyan Marenda
Dela Nungki Ayudya
Della Pena Siti Aji
Febri Gerhana Melati
Fakharuddin Nabil Abdullah
Innes Nisrina Safitri
Pangestu
Nabila Santika Dewi
Raditya Imanuela
Rafif Izzudin Ath Thabrani
Reza Arinal Haq
Reyuania Kanahaya
Revalina Fitria Rystien
Revalinda Fitria Rystien
Shakila Fhatikah Fahrumnish

9
10
11
12
13
14
15
16
17

crt
1
2
2
2
2
3
2
2
3

crt
2
2
1
1
2
2
1
2
1

crt
3
2
2
2
2
3
3
2
2

crt
4
1
2
1
2
3
2
2
2

crt
5
2
2
2
3
3
2
3
2

crt
6
2
2
2
2
3
2
2
2

3
3
1
2
2
2
3
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
1

3
2
2
2
3
2
2
2
3

2
3
2
1
3
2
2
2
2

3
3
2
2
3
2
3
3
3

2
2
2
2
2
2
3
2
2

HASIL POST TEST INSTRUMEN KELOMPOK KONTROL
crt crt crt crt
crt
crt
crt
crt
crt
7
8
9
12
13
14
15
16
17
2
1
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
1
2
3
2
1
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
3
3
2
2

2
3
1
2
3
2
2
2
2

2
2
1
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
1

2
2
2
1
2
2
3
2
2

3
3
2
2
2
2
2
3
2

2
2
1
1
2
2
2
2
2

3
2
2
2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
1
2
3
2
2

crt
18
1
2
1
2
2
2
1
2

crt
19
2
2
2
2
2
2
2
2

crt
20
2
1
2
2
3
3
2
2

crt
21
3
3
3
2
3
2
3
3

2
2
2
2
1
1
2
2
1

2
3
2
3
2
3
2
2
3

2
3
2
1
2
2
2
2
2

3
3
3
2
3
2
3
3
3

36
37
35
38
52
39
41
38
44
47
35
35
41
39
45
41
39
682
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LAMPIRAN 7
(Profil Lembaga)

168

PROFIL LEMBAGA
STRUKTUR ORGANISASI TK PERTIWI 01 PATI
Jl. Dr. Wahidin No. 4 A Pati Telp. 0295-384004 Kab. Pati

Kepala Sekolah
Dwiyati, S. Pd

Wakil Kepsek
Sri Kadarwati K.

Sekretaris
Evi Rahmasari, S. Pd

Bendahara
Anis Kisworo, S. Pd

Guru Kelas

Kelompok A1
1.Roesmijatoen, S.Pd
2.Kasihati
Ma

Kelompok A2
1. Evi Rahmasari,S.Pd
2.Dwiyati, S. Pd

Kelompok A3
1.Giyanto
2.Desty Irnayanty, A.

Kelompok B1
Anis Kisworo, S. Pd

Kelompok B2
Karyati

Kelompok B3
Sri Kadarwati K.
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Guru Ekstrakurikuler

Drumband

Melukis

Menari

Renang

Drs,Sukiyadi S

Drs.Chusno H

Roesmijatoen,S. Pd

Djoko

Komputer

Agama Islam

Agama Kristen

Desty Irnayanty,A.Ma

Hj.Zumaroh,S.Pd.I

Drs.Chusno H

Bhs Inggris

Bhs Daerah

Evi Rahmasari,A.Ma

Sri Kadarwati K

STAF/KARYAWAN

Pembantu Umum

Penjaga Sekolah

Yesi Erminasari

Rasiman

PROFIL LEMBAGA
STRUKTUR ORGANISASI TK PERTIWI 03 PATI
Gang Merapi No. 280 C Pati
Kepala Sekolah
Kasmani, S. Pd

170

Wakil Kepsek
Endang Sadti Yanti

Guru Kelas

Kelompok A1
1. Endang Sadti Yanti
2.Asrofah

Kelompok B1
Dwi Cahyo Pujiarini

Kelompok B2
Sri Purwanti

Kelompok B3
1.Kasmani, S. Pd
2.Choiriani

Guru Ekstrakurikuler

Komputer

Agama Islam

Choiriani

Asrofah
Penjaga Sekolah
Karsidin
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LAMPIRAN 8
(Dokumentasi Penelitian)

172

FOTO PENELITIAN

Gambar 1 Pretest kelompok kontrol

Gambar 2 Pretest kelompok eksperimen
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Gambar 3 Bermain Dhakon. Dua orang anak sedang bermain dhakon,
salah satu dari mereka sedang memasukkan dan mengurutkan biji ke dalam
lumbung dhakon.

Gambar 4 Bermain Dhakon. Dua orang anak sedang bermain dhakon,
salah satu dari mereka sedang memasukkan dan mengurutkan biji ke dalam
lumbung dhakon.

174

Gambar 5 bermain gobak sodor. Anak-anak yang bertugas menjaga garis,
harus menghalang-halangi teman-temannya yang ingin menerobos garis untuk
bisa sampai ke belakang.

Gambar 6 bermain gobak sodor. Anak-anak yang bertugas menjaga garis,
harus menghalang-halangi teman-temannya yang ingin menerobos garis untuk
bisa sampai ke belakang.

175

Gambar 7 bermain cublak-cublak suweng. Seorang anak yang “dadi”
harus menunduk dan anak-anak yang lain meletakkan tangan mereka di punggung
anak yang “dadi” sambil bernyanyi cublak-cublak suweng.

Gambar 8 bermain cublak-cublak suweng. Seorang anak yang “dadi”
harus menunduk dan anak-anak yang lain meletakkan tangan mereka di punggung
anak yang “dadi” sambil bernyanyi cublak-cublak suweng.

176

Gambar 9 bermain jamuran. Anak-anak mengelilingi satu pemain yang
“dadi” sambil bernyanyi jamuran.

Gambar 10 bermain jamuran. Anak-anak mengelilingi satu pemain yang
“dadi” sambil bernyanyi jamuran.

177

Gambar 11 bermain petak umpet. Anak yang “dadi” sedang menghitung
angka satu sampai sepuluh, sambil menutup mata sembari menunggu
teman-temannya bersembunyi.

Gambar 12 bermain petak umpet. . Anak yang “dadi” sedang menghitung
angka satu sampai sepuluh, sambil menutup mata sembari menunggu
teman-temannya bersembunyi.

178

Gambar 13 bermain patak umpet. Anak-anak sedang bersembunyi.

Gambar 10 Posttest kelompok eksperimen

Gambar 11 Posttest kelompok kontrol
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LAMPIRAN 8
(Surat- surat)
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181

182

183

184

185

INFORMED CONSENT
Kepada Yth
Bapak/ Ibu/ Sdr .......................................
Di Tempat

Bersama ini saya mohon kesediaan putra/putri dari Bapak/ Ibu/ Sdr. untuk
berpartisipasi sebagai subyek dalam penelitian saya yang berjudul: Membangun
Karakter Kejujuran Melalui Permainan Tradisional pada Anak Usia Dini di Kota
Pati. Dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana karakter kejujuran pada anak sebelum
diberikan permainan tradisional.
2. Untuk mengetahui bagaimana karakter kejujuran pada anak setelah
diberikan permainan tradisional.
3. Untuk mengetahui permainan tradisional efektif atau tidak untuk
membangun karakter kejujuran pada anak usia dini.
Dalam penelitian tersebut, kepada putra/putri Bapak/ Ibu/ Sdr.

akan

dilakukan tes berupa cerita sebelum dan setelah diberikan perlakuan berupa
permainan tradisional pada anak usia dini di sekolah
Jika Bapak/ Ibu/ Sdr. bersedia, putra/putri Bapak/ Ibu/ Sdr. dan Bapak/
Ibu/ Sdr. mengijinkan, harap Bapak/ Ibu/ Sdr. menandatangani surat pernyataan
kesediaan menjadi subyek penelitian yang terlampir. Perlu Bapak/ Ibu/ Sdr.
ketahui bahwa surat kesediaan tersebut tidak mengikat. Bapak/ Ibu/ Sdr. serta
putra/putri Bapak/ Ibu/ Sdr. dapat mengundurkan diri dari penelitian ini kapan
saja selama penelitian berlangsung.
Demikian, mudah-mudahan keterangan saya di atas dapat dimengerti dan
atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr. beserta anak untuk berpartisipasi dalam penelitian
ini kami ucapkan terimakasih.
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI SUBYEK PENELITIAN

Setelah membaca dan mendengar keterangan tentang apa yang akan
dilakukan terhadap saya dan putra/putri saya saat menjadi subyek penelitian yang
Membangun Karakter Kejujuran Melalui Permainan Tradisional pada Anak Usia
Dini di Kota Pati,
Nama

:

Pekerjaan

:

Nama Anak

:

Usia

:
Saya dengan sadar dan tanpa paksaan bersedia dan mengijinkan putra/putri

saya untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut di atas.

Semarang,

Juli 2012

(...................................................)

